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Voorwoord

De afgelopen jaren zijn voor ons niet gemakkelijk geweest. Desondanks zijn we als fonds deze periode goed 

doorgekomen. Gelukkig zien we de rente een beetje stijgen en doen de financiële markten het beter. Toch is de 

beleidsdekkingsgraad in 2016 gedaald van 110,6% naar 106,8%. We hopen het komend jaar een stijgende lijn te 

kunnen laten zien. Daarover leest u meer in dit jaarverslag. En over wat er verder nog allemaal gebeurde in 2016.

We hebben in 2016 goed nagedacht over onze toekomst. Het onderzoek dat we lieten doen, toont aan dat 

we ons voor de eerstkomende jaren geen zorgen hoeven te maken. Dat is goed nieuws. Natuurlijk blijven we 

de ontwikkelingen in de pensioenwereld volgen. De toekomst van ons fonds verdient, in het belang van alle 

deelnemers, onze blijvende aandacht.

U kunt als deelnemer vertrouwen op onze kwaliteit en deskundigheid: wij regelen uw pensioen zo goed mogelijk 

en tegen zo laag mogelijke kosten. We vinden persoonlijk contact erg belangrijk. Daarom startten we in 2016 met 

een proef waarbij we u kwamen opzoeken in de regio. Uw enthousiaste reacties bewijzen dat u die aandacht 

op prijs stelt. Daarom gaan we daar in 2017 mee door. Daarnaast kunt u altijd bij ons terecht met uw vragen. U 

vindt veel antwoorden op onze website, op Mijn Pensioencijfers en via de pensioenplanner. Natuurlijk staan onze 

medewerkers voor u klaar om u telefonisch of per e-mail te helpen.

Wij willen u graag bedanken voor uw vertrouwen en uw openheid in 2016. Dat bedankje geldt ook voor ons 

verantwoordingsorgaan en onze Raad van Toezicht, die zich hebben ontwikkeld tot waardevolle partners en steun 

voor ons. 

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. 

Margreet Teunissen

Voorzitter
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 2016 2015 2014 2013 2012

Aantallen

Deelnemers 7.005 7.210 7.435 7.980 8.389

Gewezen deelnemers 10.860 10.611 10.374 10.052 9.719

Pensioengerechtigden 6.005 5.790 5.357 5.100 4.859

Totaal 23.870 23.611 23.166 23.132 22.967

Premieontwikkeling

OP-pakket
Percentage pensioen bijdrage 1) 19,70% 19,50% 22,50% 22,50% 22,50%

Eigen bijdrage deelnemer 2) 7,45% 7,40% 8,80% 8,80% 8,80%

Franchise per 1 januari 13.877 13.545 13.449 13.227 13.062

1) De pensioenpremie bedraagt 19,7% van het pensioengevend salaris. 
2) De eigen bijdrage bedraagt 7,45% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag wordt als volgt berekend: het pensioengevend salaris minus  
 de  franchise. De franchise is dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd.

Meerjarenoverzicht
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 2016 2015 2014 2013 2012

Financiële gegevens

(in duizenden euro)

Beleggingen
Belegd vermogen 2.008.442 1.822.577 1.801.940 1.484.020 1.439.103

Beleggingsopbrengsten 197.798 25.495 305.785 20.968 184.076

Rendement op basis van total return  

(exclusief risico overlay) 10,6% 2,6% 10,0% 6,7% 15,2%

Rendement op basis van total return 

(inclusief risico overlay) 11,0% 1,6% 20,6% 1,6% 14,5%

Reserves
Algemene reserve -83.271 -135.212 5.346 2.115 -38.092

Solvabiliteitsreserve 290.331 278.552 207.928 182.596 184.787

Totaal reserves 207.060 143.340 213.274 184.711 146.695

Langlopende schuld VPL-Overgangsregeling 0 0 3.945 5.534 5.255

Voorziening pensioenverplichtingen
Eigen rekening 1.810.030 1.681.308 1.591.978 1.307.950 1.318.954

Herverzekering 6.264 6.340 6.459 6.161 6.775

 1.816.294 1.687.648 1.598.437 1.314.111 1.325.729

Overige technische voorzieningen 10.420 9.934 4.474 3.308 3.558

Bijdragen 35.032 33.664 41.590 41.576 43.132

Pensioenuitkeringen 37.325 34.907 33.544 33.247 32.458

Dekkingsgraad 111,3% 108,4% 113,4% 114,1% 111,1%

Beleidsdekkingsgraad 106,8% 110,6%   

Vereiste dekkingsgraad o.b.v. FTK 115,9% 116,4% 113,0% 113,9% 114,0%

Reële dekkingsgraad  87,3% 90,1% 83,0% 80,0% 74,2%

Gemiddelde rente 1,3% 1,6% 1,8% 2,7% 2,4%
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Wat is POB?
POB is het pensioenfonds voor Openbare Bibliotheken. Het fonds is aangesloten bij de Pensioenfederatie, de 

belangenorganisatie voor alle pensioenfondsen in Nederland. POB bestaat sinds 1957 en heeft Den Haag als 

statutaire vestigingsplaats. Meer informatie over POB vindt u op www.pob.eu.

Wat doet POB?
POB verzorgt de pensioenen van iedereen die is aangesloten. Dat zijn onze deelnemers en pensioengerechtigden. 

Deelnemers zijn werknemers die pensioen opbouwen bij een openbare bibliotheek of werknemers die in het 

verleden pensioen opbouwden bij een openbare bibliotheek. Pensioengerechtigden zijn mensen die een uitkering 

van ons fonds krijgen. 

Bent u aangesloten bij POB? Dan betalen u en uw werkgever premie voor uw pensioen. Wij beheren en beleggen 

dit geld. Met de opbrengst betalen we pensioenen: ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen 

en arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt bent, bouwt u bij ons pensioen op zonder dat u 

daarvoor premie hoeft te betalen.

Organisaties die samenwerken binnen POB
POB heeft een bestuur, Raad van Toezicht en een verantwoordingsorgaan. Het bestuur bestaat uit minimaal vier 

personen. De mensen in het bestuur en verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de werkgevers, werknemers 

en gepensioneerden. Ze worden afgevaardigd door de Vereniging Openbare Bibliotheken (werkgeversvereniging), 

of FNV en CNV Connectief (werknemersorganisaties). De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden 

worden na verkiezingen door het bestuur benoemd.

Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf personen. Drie vertegenwoordigers van de werkgevers, een van de 

werknemers en een van de pensioengerechtigden. Bij de werknemersvertegenwoordiging is er een vacature. 

In het organogram (pagina 15) kunt u zien hoe ons fonds is georganiseerd.

In 2016 is de samenstelling van alle drie de organen gewijzigd. Wijzigingen bieden de kans om meer 

diversiteit in het bestuur te krijgen. In overleg met de werkgevers en werknemers hebben we professionele 

pensioenfondsbestuurders aangetrokken. Eldert Grootendorst en Hanan Yagoubi zijn afgetreden en Els Janssen 

en Walther Schapendonk zijn in het bestuur gestart. In de Raad van Toezicht is Ronald Ketellapper opgevolgd door 

Falco Valkenburg. Rob Blei nam afscheid van het verantwoordingsorgaan. Andrea van den Bosch nam zijn plek in. 

Al deze bestuurders zijn belangrijk geweest voor uw pensioen. Begin 2017 hoorden we dat Rob Blei onverwacht is 

overleden. Hij heeft zich enorm ingezet voor ons fonds en blijft in onze gedachten als een betrokken mens. 

Organisatie
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Bestuurscommissies
Het bestuur krijgt hulp van een aantal commissies, namelijk:

 – Aspirantledencommissie

 – Auditcommissie

 – Beleggingscommissie

 – Communicatiecommissie

 – Dagelijks Bestuur

 – Pensioencommissie

Sommige commissies worden ondersteund door externe adviseurs. De taken en bevoegdheden van de commissies 

staan in onze bestuursreglementen. De taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur zijn vastgelegd in een 

mandaatregeling.

Raad van Toezicht
Een permanente Raad van Toezicht verzorgt het intern toezicht bij ons fonds. In onze statuten en in het reglement 

Raad van Toezicht is beschreven wat de taken en bevoegdheden zijn van de Raad van Toezicht. Dat geldt ook voor 

de samenstelling, de benoeming en de werkwijze. De Raad van Toezicht bestond in 2016 uit drie leden.

Een samenvatting van het rapport van de Raad van Toezicht vindt u op pagina 41.

Verantwoordingsorgaan
We hebben een Verantwoordingsorgaan ingesteld. Zijn taken en bevoegdheden, samenstelling, benoeming 

en werkwijze worden beschreven in de statuten van ons fonds, respectievelijk in het reglement van het 

Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan bestond in 2016 uit 6 personen: twee vertegenwoordigers 

van de werkgevers, drie van de werknemers en een namens de pensioengerechtigden. 

Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid in 2016 vindt u op pagina 45.

Bestuur per 31 december 2016    Geboortejaar

 Benoemd namens door de werknemersorganisatie 
 FNV resp. CNV Publieke Zaak
 W.L.M.Schapendonk-van Horne  Secretaris 1968

 Vacature

 Benoemd namens de Vereniging 
 Openbare Bibliotheken (VOB)
 Mevr. E.H. Janssen   1971

 R.J. Pronk   1948

 Mevr. C.P.M. Teunissen  Voorzitter  1956

 Benoemd als vertegenwoordiger van de 
 pensioengerechtigden
 W.R. Oosterink   1942
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Raad van Toezicht        Geboortejaar

 H.J. Machielsen   1960

  Mevr. M. Meijer-Zaalberg  Voorzitter 1950

 F.R. Valkenburg   1960

Verantwoordingsorgaan

 Mevr. A. van den Bosch  Werknemerslid, secretaris 1987

 D. van der Bijl  Werknemerslid  1953

 B. Dingemans  Werkgeverslid  1946

 F.E.M.C. van Groeninge  Werkgeverslid, voorzitter  1945

 Mevr. S.J. Lourens-van den Hout  Werknemerslid  1957

 Mevr. E. Verhagen  Lid pensioengerechtigden  1944

Dagelijks bestuur

 W.L.M.Schapendonk-van Horne 

 Mevr. C.P.M. Teunissen

Aspirantledencommissie

 W.R. Oosterink

 R.J. Pronk  Voorzitter

Auditcommissie

 Mevr. E.H. Janssen

  Mevr. A. Muresan 1)   1978

 W.R. Oosterink

 R.J. Pronk   Voorzitter

Beleggingscommissie

 B. van de Belt 2)   1950

 W.L.M.Schapendonk-van Horne  Voorzitter

 Mevr. C.P.M. Teunissen

1) Mevrouw Muresan neemt als extern deskundige deel aan de Auditcommissie.
2) De heer Van de Belt neemt als extern deskundige deel aan de Beleggingscommissie.
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Communicatiecommissie

 Mevr. E.H. Janssen

 De heer R.J. Pronk  Voorzitter

 Mevr. S.J. Lourens-van den Hout 1)

  Mevr. C. Oyen 2)

Pensioencommissie

 W.R. Oosterink

 W.L.M.Schapendonk-van Horne

 Mevr. C.P.M. Teunissen  Voorzitter

Uitvoeringsreglement
We hebben een overeenkomst gesloten met de werkgevers, het uitvoeringsreglement. Daarin is bijvoorbeeld 

vastgelegd hoe de pensioenregeling wordt gefinancierd, welke informatie de werkgevers aan het fonds moeten 

verstrekken en op welke manier een werkgever vrijstelling van de verplichte aansluiting bij het fonds kan krijgen.

Missie, visie en strategische doelstellingen

Missie
We zorgen voor een toekomstbestendig en verantwoord pensioen voor de (gewezen) deelnemers en 

pensioengerechtigden van organisaties met een maatschappelijke doelstelling. We zijn de natuurlijke 

partner van werkgevers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Met onze kennis van de sector 

kunnen we betrouwbare en duurzame oplossingen bieden op het gebied van collectieve pensioenregelingen. 

Betrouwbaarheid, kwaliteit en actualiteit vormen de basis van onze dienstverlening. We staan midden in de 

maatschappij.

Visie
Wij brengen pensioen dichterbij de deelnemer. Dat zien we terug in de aandacht voor persoonlijke communicatie. 

We zijn eerlijk over (on)mogelijkheden binnen de regeling en de daaraan verbonden risico’s. Om de continuïteit te 

borgen, zoeken we de samenwerking met organisaties die een nauwe relatie hebben met de sector. We streven 

naar een toekomstbestendige pensioenregeling. De huidige regelingen voldoen zo veel mogelijk aan de behoefte 

van onze (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, uitgevoerd binnen de financiële mogelijkheden die we 

daarvoor hebben. We gaan verantwoord om met het pensioenvermogen. Ons beleggingsbeleid is een afspiegeling 

van de maatschappelijke betrokkenheid van onze (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

Strategische doelstellingen
We verstrekken nominale pensioenaanspraken en -rechten op korte en lange termijn, binnen de grenzen van 

onze financiële mogelijkheden. We streven ernaar om pensioenopbouw, (premievrije) aanspraken en ingegane 

pensioenen te laten groeien. In de pensioenovereenkomst hebben we daarvoor een toeslagambitie opgenomen. 

We zorgen voor duidelijke communicatie, die zo veel mogelijk aansluit bij de belevingswereld van onze (gewezen) 

deelnemers en gepensioneerden.

1) Mevrouw Lourens neemt namens het Verantwoordingsorgaan als toehoorder deel aan de Communicatiecommissie.
2) Mevrouw Oyen neemt namens de Vereniging Openbare Bibliotheken als toehoorder deel aan de Communicatiecommissie.
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Bestuur POB

Auditcommissie

Raad van Toezicht 1)Verantwoordingsorgaan

Communicatiecommissie

Beleggingscommissie

Pensioencommissie

Aspirantledencommissie

Commissie van Beroep

Compliance O�cer
(Partner in Compliance)

Adviserend Actuaris
(Mercer)

Certi�cerend Actuaris
(WillisTowersWatson)

Accountant
(EY)

Custodian
(KAS Bank)

Vermogensbeheer
(NNIP)

(Pensioen-)
Administrateur

(AZL)

Herverzekeraar
(Zwitserleven)

Herverzekerde polissen
Aegon

Legenda:

Lijn: 

Stippellijn: 

bestuur(scommissies), advies en (deels uitbestede) werkzaamheden POB 

(extern) toezicht,  verantwoording en compliance

1)   DNB en de Autoriteit �nanciële markten (AFM) houden extern toezicht op het POB.
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“We vinden transparantie en  
openheid heel belangrijk.”
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Verslag van het bestuur

Beleidsplan
We hebben in ons beleidsplan een aantal doelstellingen geformuleerd, die we jaarlijks evalueren. De belangrijkste 

onderwerpen uit 2016 halen we hieronder aan. 

Toekomst fonds
Pensioenfondsen worden steeds groter en gaan steeds intensiever samenwerken om de voordelen van 

schaalgrootte te benutten. In de bibliotheekbranche neemt het aantal werknemers af. We lieten een onderzoek 

doen naar de toekomst van ons fonds, waarin een van de kernvragen was of eventueel aansluiten bij een ander 

pensioenfonds beter of goedkoper zou zijn. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat we als zelfstandig fonds 

op de middellange termijn, dus 5-10 jaar, voldoende toekomst hebben. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen in 

de pensioenwereld nauwgezet en bekijken we jaarlijks of er reden is om ons besluit aan te passen.

Lage kosten maar goede kwaliteit 
We houden onze kosten voortdurend in de gaten en proberen die waar mogelijk te verlagen, zonder dat de 

kwaliteit van de pensioenuitvoering daardoor minder wordt. Zo gaan we steeds efficiënter vergaderen en krijgen 

de bestuurscommissies meer mandaat. Als we de pensioenregeling moeten wijzigen, gaan we in overleg met 

de pensioenuitvoerder na hoe we dat zo eenvoudig mogelijk kunnen doen. We laten als dat nodig is externe 

partijen ons beleid analyseren om onnodig hoge kosten te verlagen. Zo onderzocht Novarca in 2016 onze 

beleggingskosten. Ondersteund door Deloitte bekeken we de mogelijkheden tot btw-verrekening/teruggave en de 

mogelijkheid om btw-vrijstelling te krijgen. Natuurlijk maken we strakke afspraken over kosten met onze externe 

ondersteuners. 

We vergelijken de kosten van onze pensioenadministratie en ons vermogensbeheer met uitkomsten van 

benchmarkonderzoeken van CEM Benchmarking en Institutioneel Benchmarking Instituut. De realisatie van 

gemaakte kosten volgen we nauwgezet, zodat we als dat nodig is tijdig kunnen ingrijpen.

Het POB scoort in deze onderzoeken over het algemeen goed ten opzichte van vergelijkbare fondsen. 

Een overzicht van de kosten vindt u op pagina 29.

Goed pensioenfondsbestuur
We hebben in 2016 veel aandacht besteed aan verdere professionalisering en het ontwikkelen van onze eigen 

kennis, zodat we blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Voor pensioenfondsbestuurders bij het POB geldt 

geschiktheidsniveau B, voor leden van het verantwoordingsorgaan niveau A. Zowel onze bestuurders als de 

leden van het verantwoordingsorgaan voldoen aan die eisen. We hebben begin 2017 ons eigen functioneren 

geëvalueerd. In de evaluatie hebben we geconstateerd dat het bestuur professioneler is geworden en dat 

de onderlinge samenwerking goed is. We hebben afgesproken dat het bestuur zo mogelijk telefonisch 

gaat vergaderen. Dat is efficiënter. En we hebben afgesproken in 2017 te onderzoeken of het zinvol is een 

risicomanager aan te stellen.
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Pensioenreglementen
We hebben aan de Belastingdienst gevraagd om onze pensioenregeling 2016 te beoordelen. De regeling is op een 

aantal punten aangepast op basis van dit advies. Op 20 december 2016 stelden we de pensioenreglementen voor 

2016 en 2017 definitief vast. Voor 2017 hebben we moeten besluiten het opbouwpercentage voor uw pensioen 

te verlagen van 1,875% naar 1,52%, omdat de pensioenpremie zoals die door sociale partners is vastgesteld niet 

voldoende is om de volledige opbouw van 1,875% te betalen. 

Diversiteit
We vinden transparantie en openheid heel belangrijk. Daarnaast is diversiteit op het gebied van kennis, 

competenties, leeftijd en geslacht een belangrijk thema voor de organen van het pensioenfonds. We hebben dit 

vastgelegd in ons beleid en in de profielen voor de bestuursfuncties. Het speelt een belangrijke rol als we nieuwe 

bestuurders zoeken en benoemen, en ook in de wijze waarop we communiceren. 

Wet- en regelgeving
Ons fonds heeft zich aan alle geldende wet- en regelgeving gehouden. Er zijn in 2016 geen dwangsommen 

of boetes opgelegd. Ook hebben De Nederlandse Bank (DNB) en AFM geen aanwijzingen gegeven, is er geen 

bewindvoerder aangesteld en is ons werk niet gebonden aan toestemming van de toezichthouder.

Communicatie

Communicatiebeleidsplan 
We vinden het belangrijk om eerlijk en open te communiceren over uw pensioen en over ons fonds. Daarom 

hebben we een communicatiecommissie, die op basis van een communicatiebeleidsplan en een jaarplan afstemt 

wat we allemaal op welk moment aan u moeten en willen vertellen. Eind 2016 besloten we dat we nog beter willen 

aansluiten bij uw belevingswereld. Daarom hebben we samen met onderzoeksbureau Motivaction begin 2017 

onderzocht hoe die belevingswereld er uitziet. Op basis van de resultaten van dat onderzoek scherpen we ons 

communicatiebeleid verder aan. 

Digitalisering 
Met digitale communicatie kunnen we u sneller en beter bereiken dan met papier. Bovendien is dat een stuk beter 

voor het milieu. Daarom willen we u op termijn zo veel mogelijk informatie digitaal aanreiken. We zijn in 2016 

gestart met het digitaliseren van de nieuwsbrief die twee keer per jaar verschijnt. Daarnaast krijgt u, als we over 

uw e-mailadres beschikken, elke maand een e-mail met een verwijzing naar belangrijk pensioennieuws. We zien 

dat velen van u inderdaad doorklikken naar de website van ons fonds en aan de tijd die u op de website doorbrengt 

te zien, leest u meer dan alleen het aangereikte bericht. Daar zijn we erg blij mee. Als u speciale vragen heeft weet 

u waar u ons, ook online, kunt bereiken. We zijn blij met uw reacties.

Regionale informatiebijeenkomsten
Uit onderzoek blijkt dat u persoonlijk contact erg op prijs stelt. Daarom zijn we in 2016 gestart met een proef 

rond regionale informatiebijeenkomsten. Een bibliotheek in de regio ontvangt deelnemers uit die regio. Een van 

onze bestuurders vertelt u hoe onze pensioenregeling in elkaar zit en waar u informatie vandaan haalt. Uit de 

proef blijkt dat u deze informatiebijeenkomsten waardevol vindt, dus gaan we daar in 2017 mee door. Natuurlijk 

staan ook onze pensioenbureaumedewerkers telefonisch en digitaal voor u klaar om uw persoonlijke vragen over 

pensioen te beantwoorden.
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Verplichte pensioeninformatie
De wet verplicht ons om u periodiek van informatie te voorzien. Als deelnemer of gepensioneerde ontvangt u 

jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Wij laten u weten of en op welke punten uw pensioenregeling 

wijzigt en of uw pensioen of pensioenopbouw wordt verhoogd. Bent u gepensioneerd? Dan ontvangt u elk 

jaar in januari een jaaropgave. Als nieuwe deelnemer krijgt u laag 1 van Pensioen 1-2-3 van ons. En als gewezen 

deelnemer krijgt u één keer in de vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht.

Pensioenplanner
Onze pensioenregeling biedt verschillende keuzemogelijkheden. U krijgt met de pensioenplanner zelf zicht op de 

gevolgen van bepaalde keuzes voor uw pensioen. In 2016 onderging de pensioenplanner een metamorfose. Die 

duurde langer dan we graag hadden gewild, omdat tegelijkertijd onze regeling in een ander administratiesysteem 

werd ondergebracht. Dat moest eerst gebeuren voordat de planner bijgewerkt kon worden. 

Pensioen 1-2-3 
We voerden in 2016 Pensioen 1-2-3 in, als vervanging van de startbrief en startbrochure die u vroeger kreeg als 

nieuwe deelnemer. Met Pensioen 1-2-3 krijgt u snel een overzicht van de mogelijkheden die onze pensioenregeling 

biedt. In laag 1 leest u in 5 minuten de hoofdlijnen. Laag 2 geeft diepgaandere informatie en kost u 30 minuten 

leestijd. Laag 3 wordt gevormd door de officiële fondsdocumenten zoals het pensioenreglement. U vindt alle 

drie de lagen op de website van ons fonds. Laag 1 sturen we met een welkomstbrief ook op papier aan nieuwe 

deelnemers. 

Pensioenvergelijker
Ook is sinds 1 juli 2016 de Pensioenvergelijker beschikbaar. De Pensioenvergelijker is een checklist die u helpt om 

twee pensioenregelingen met elkaar te vergelijken. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn als u een andere baan 

krijgt en overweegt uw pensioen van ons fonds mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds of omgekeerd. 

Om het vergelijken voor u zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we de gegevens van onze pensioenregeling al 

ingevuld in de Pensioenvergelijker. U hoeft alleen nog de gegevens van uw oude of uw nieuwe pensioenregeling in 

te vullen. U vindt de Pensioenvergelijker op onze website. 

Nationaal Pensioenregister
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u het overzicht van al uw opgebouwde pensioen. Vroeger werden 

deze cijfers één keer per jaar geactualiseerd. Vanaf 2016 leveren we vier keer per jaar gegevens aan, zodat u de 

beschikking heeft over actuelere cijfers.

Werkgeverscommunicatie
Een goed pensioen voor u regelen we samen met uw werkgever. Die levert regelmatig gegevens aan. Daarnaast is 

uw werkgever voor u ook een aanspreekpunt als het gaat over uw pensioenvragen. We hoeven niet verder uit te 

leggen hoe belangrijk werkgevers voor ons zijn. Daarom voorzien we hen regelmatig van belangrijke informatie. 

Dat gaat gedeeltelijk per post en daarnaast krijgen ze twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief waarin we 

actuele pensioenontwikkelingen en ontwikkelingen bij het fonds uitleggen. In 2016 zaten we twee keer met 

werkgevers rond de tafel om kennis en ervaringen uit te wisselen. We vinden het belangrijk dat werkgevers ons 

laten weten wat ze van onze processen en onze communicatie vinden. Samen kunnen we ze verder verbeteren en 

zo efficiënt mogelijk inrichten. 
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Financieel beleid

Financiële situatie in 2016
Vergeleken met 2015 was 2016 niet zo’n goed jaar voor POB. Dat komt vooral omdat de rente lager was dan in 

2015. Daardoor hebben we meer geld nodig om nu en straks de pensioenen te kunnen betalen. De sociale partners 

hebben besloten om de premie voor de jaren 2016-2019 vast te zetten op 19,7%. Wij kunnen de premie niet 

veranderen.

Dekkingsgraad
Als de dekkingsgraad 100% is, is er precies genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. De dekkingsgraad moet 

dus hoger zijn dan deze 100%, zodat we voldoende reserves hebben voor als het minder gaat. Die reserves noemen 

we het eigen vermogen. De hoogte van de dekkingsgraad hangt af van hoeveel geld we hebben (het vermogen) en 

hoeveel we nu en straks aan pensioen moeten uitbetalen (de pensioenverplichtingen).

Beleidsdekkingsgraad
Sinds 2015 moeten we een beleidsdekkingsgraad berekenen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde 

dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. We mogen uw pensioen alleen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 

110% of hoger is. In 2016 is de beleidsdekkingsgraad gedaald van 110,6% naar 106,8%, voornamelijk als gevolg van 

de lagere rente.

Reële dekkingsgraad
Sinds 1 januari 2015 hebben we ook te maken met de reële dekkingsgraad. Om die te berekenen moeten we 

uitgaan van de verwachte prijsstijgingen (inflatie). We gaan uit van de beleidsdekkingsgraad en delen die door de 

dekkingsgraad waarbij we uw pensioen volledig mogen verhogen (125%). Eind 2016 was de reële dekkingsgraad 

87,3%, tegenover 90,1% eind 2015. 

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is het vermogen waarover ons fonds beschikt. DNB heeft een berekeningsmethode om 

te bepalen hoe hoog ons eigen vermogen moet zijn. Het is belangrijk dat we meer geld hebben dan we aan 

pensioenen moeten uitbetalen, daarom zetten we geld opzij voor als het minder goed gaat. Soms maken we 

verlies op onze beleggingen of is de rente opeens heel laag. Daardoor brengt ons geld minder op. Omdat we 

reserves opbouwen, kunnen we deze risico´s opvangen. 

Vereist eigen vermogen
Het vereist eigen vermogen is het vermogen waarmee we het komende jaar bijna alle risico´s kunnen opvangen. 

Het vereist eigen vermogen moest eind 2016 15,9% van de pensioenverplichtingen zijn. Dat betekent dat de 

beleidsdekkingsgraad 115,9% of hoger moet zijn. De beleidsdekkingsgraad was eind 2016 106,8%. Dat betekent 

dat ons eigen vermogen lager was dan het vereist eigen vermogen. We hadden dus te weinig geld om alle risico’s 

te kunnen opvangen. 

Zie pagina 33 voor een overzicht van de verschillende dekkingsgraden. 

Geen verhoging
De prijzen stijgen. Daardoor wordt uw geld minder waard. Dat heet ‘inflatie’. We proberen de pensioenen elk jaar 

te laten meegroeien met de inflatie. Dat betekent dat uw pensioen evenveel waard blijft. Afgelopen jaar was de 

inflatie 0%, waardoor uw pensioen evenveel waard is gebleven. Het verhogen van uw pensioen heet indexatie. 
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Omdat onze dekkingsgraad nog niet helemaal op orde is, heeft dat de eerste prioriteit. Er gelden strenge regels 

voor verhoging van uw pensioen. Daarom verwachten we dat we de pensioenen de komende jaren nog niet 

kunnen verhogen.

We kunnen uw pensioen alleen verhogen als het fonds daarvoor genoeg geld heeft. Dat bekijken we elk jaar 

opnieuw. In principe verhogen we uw pensioen met de ontwikkeling van de prijzen en maximaal met de stijging 

van het salaris, conform de cao Openbare Bibliotheken. 

Eind 2015 was de beleidsdekkingsgraad van ons fonds te laag om te kunnen verhogen per 1 januari 2016. Daarvoor 

had de beleidsdekkingsgraad namelijk minimaal 110% moeten zijn. Ook per 1 januari 2017 zijn de pensioenen niet 

verhoogd. 

 – Beleidsdekkingsgraad vanaf 125% volledige verhoging (inclusief inhaaltoeslag)

 – Beleidsdekkingsgraad van 110% tot 125% gedeeltelijke verhoging 

 – Beleidsdekkingsgraad beneden 110%  geen verhoging

Ons fonds heeft geen spaarpot (reserve) waaruit we de kosten van een verhoging betalen. U betaalt er ook geen 

premie voor. Dat betekent dat we een eventuele verhoging betalen uit het rendement op de beleggingen. 

   Toeslag  Mogelijke 

   bij 100%   inhaaltoeslag 

   toekenning cf  o.b.v. het POB 

 Toeslag  Toeslag  het Pensioen- Reeds Pensioen- 

Toekenningsdatum CPI cf CAO OB reglement toegekend reglement 1)

1 januari 2013 2,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 januari 2014 1,60% 1,25% 1,25% 1,00% 0,25%

1 januari 2015 0,90% 1,50% 0,90% 0,00% 0,90%

1 januari 2016 0,60% 1,50% 0,60% 0,00% 0,60%

1 januari 2017 0,07% 1,50% 0,07% 0,00% 0,07%

Verhoging premievrije pensioenen
Voor de premievrije pensioenen die zijn ondergebracht bij Aegon Levensverzekering N.V. gelden andere regels 

voor verhoging. De datum van toekenning is 1 juli van het kalenderjaar en we kijken alleen naar de verhoging van 

de prijzen, niet naar de salarisstijgingen. Deze pensioenen zijn per 1 juli 2016 niet verhoogd.

Haalbaarheidstoets
Wij bedenken elk jaar hoe we de financiën van ons fonds het beste kunnen regelen. Dat leggen we vast in de 

financiële opzet. Daarnaast stellen we vast welke pensioenuitkeringen we verwachten te moeten betalen. 

Dat heet het verwachte pensioenresultaat. Sinds 2015 moeten we laten zien hoe de financiële opzet en het 

verwachte pensioenresultaat passen bij het risico dat we als fonds nemen met onze beleggingen. Dat noemen 

we de haalbaarheidstoets. De uitkomsten van de haalbaarheidstoets hebben we voorgelegd aan onze sociale 

partners. Die hebben daarmee ingestemd. 

1) De jaarlijkse toeslagverlening wordt in beginsel verleend op basis van de consumentenprijsindex maar is gemaximeerd op de algemene salariswijzigingen conform de CAO  
 Openbare Bibliotheken.
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Herstelplan
Alle pensioenfondsen met een tekort moeten van de toezichthouder DNB een plan maken om ervoor te zorgen 

dat de beleidsdekkingsgraad weer hoog genoeg wordt. Dat is het herstelplan. De vereiste dekkingsgraad 

was per 31 december 2016 115,9%. (eind 2015: 116,4%), de beleidsdekkingsgraad was 106,8%. Hiermee ligt de 

beleidsdekkingsgraad van ons fonds onder de vereiste dekkingsgraad. We hebben dus te weinig reserves om alle 

risico’s op te vangen. Dat heet een reservetekort.

We hebben daarom op 31 maart 2016 een herstelplan ingediend bij DNB. Volgens het herstelplan stijgt in 10 

jaar de beleidsdekkingsgraad naar 125,8% in 2016. Hiermee ligt deze dekkingsgraad ruim boven de vereiste 

dekkingsgraad (115,9% per 31 december 2016). De gevolgen van dit herstelplan voor u zijn beperkt, omdat 

we de maatregelen over 10 jaar mogen uitsmeren. We willen de kans op het verlagen van uw pensioen of uw 

pensioenaanspraken zo klein mogelijk maken. Bovendien vinden we het belangrijk dat de ‘pijn’ eerlijk wordt 

verdeeld over deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden.

Mogelijke maatregelen
In het herstelplan staan maatregelen die we kunnen nemen om onze beleidsdekkingsgraad te verbeteren. We 

leggen daarbij de nadruk op kunnen: dat betekent dat we ze niet per se ook gaan inzetten. Dat besluiten we 

samen met onze sociale partners, afhankelijk van de financiële positie van ons fonds.

1. Geen toeslagverlening: in 2016 en 2017 hebben we de pensioenen en pensioenaanspraken niet verhoogd. Dat 

gaat waarschijnlijk de komende jaren ook niet lukken. Daardoor wordt de koopkracht van uw pensioen minder.

2. Aanpassen premiebeleid: de sociale partners hebben de premie voor de periode tot en met 2019 vastgesteld 

op 19,7%. In overleg hebben we bovendien besloten om over te gaan naar het berekenen van de premie op basis 

van het verwachte beleggingsrendement. 

3. Aanpassen beleggingsbeleid: we gaan voorzichtig om met onze beleggingen. Als we ervoor kiezen om meer 

risico’s te nemen met beleggen, dan wordt de kans op een hoger rendement groter. De kans op een lager 

rendement groeit dan ook.

4. Verlagen pensioenen en pensioenaanspraken: de uiterste maatregel is het verlagen van de pensioenen en 

pensioenaanspraken. Dit willen we zo veel mogelijk voorkomen. 

Premies in 2016
U en uw werkgever betalen samen premie voor uw pensioen. Die premie is in totaal 19,7% van het pensioengevend 

salaris. We noemen deze premie de feitelijke premie. U betaalt zelf daarvan 7,45%. Dat is dat deel van uw salaris 

waarover u pensioen opbouwt. De rest betaalt uw werkgever. U kunt op uw salarisstrook zien hoeveel u per maand 

betaalt voor uw pensioen. Als de feitelijke premie te laag is, kan het nodig zijn de pensioenopbouw te verlagen. Uw 

werkgever vult dat tekort niet aan. 

Met de premie die werknemers en werkgevers betalen, moeten we alle kosten voor het pensioen kunnen betalen. 

Dat noemen we ‘kostendekkend’ en is verplicht voor elk pensioenfonds in Nederland. Met het geld van de 

kostendekkende premie betalen we alle nieuwe pensioenen en de uitvoeringskosten. 

De kosten van pensioen kunnen op verschillende manieren worden berekend. Een van die manieren is om met een 

‘verwacht reëel rendement’ te rekenen. Dit noemen we de ‘gedempte kostendekkende premie’. 

We berekenen de kosten voor pensioen ook op een andere manier, namelijk met de ‘rentetermijnstructuur’ (RTS) 

die DNB hanteert. Dat noemen we de ‘zuivere kostendekkende premie’. 
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Zie pagina 37 voor een overzicht van feitelijk betaalde premie, de zuivere kostendekkende premie en de gedempte 

kostendekkende premie. 

Beleggingen
Wij beleggen uw pensioengeld. Daardoor brengt het meer op. In ons beleggingsbeleid leggen we uit hoe we 

omgaan met beleggingen. Uw belangen op korte en lange termijn staan daarbij voorop. Het is belangrijk dat onze 

beleggingen een goed rendement opbrengen. Maar het is minstens zo belangrijk dat we niet te veel risico nemen. 

POB heeft een portefeuille die zich richt op het afdekken van het risico en een portefeuille voor rendement. De 

portefeuille gericht op het afdekken van het risico noemen we de matchingportefeuille.

Als het om beleggen gaat, zijn er drie onderwerpen die we in samenhang bekijken, namelijk de hoogte 

van de premie die u en uw werkgever betalen, onze afspraken over het verhogen van uw pensioen en het 

beleggingsbeleid zelf. Minstens één keer per jaar kijken we opnieuw naar ons beleggingsbeleid en spreken we af 

aan welke randvoorwaarden dat moet voldoen. 

Ontwikkeling van de beleggingen
In de navolgende tabel ziet u hoe we het vermogen hebben verdeeld over de verschillende soorten beleggingen: 

  Weging

Risicoportefeuille 42,5%

Rendementportefeuille 57,5%

Vastrentende waarden  16,2%

Aandelen   32,2%

Vastgoed, beursgenoteerd  2,7%

Vastgoed, niet-beursgenoteerd  4,8%

converteerbare obligaties  1,8%

Valuta afdekking   -0,3%

Liquiditeiten  0,1%

  57,5%

Het belangrijkste risico van POB is het renterisico. Als de rente daalt, moeten we meer geld beschikbaar hebben 

om uw pensioen nu en in de toekomst te betalen. We dekken dit risico voor een deel af met de beleggingen in 

de matchingportefeuille. In het eerste kwartaal van 2016 hebben we bij een rentestijging besloten om dit ‘rente 

afdekkingspercentage’ te verlagen van 50% naar 40%. Dat betekent dat we hier iets meer risico nemen op de 

ontwikkeling van de rente dan voorheen. In het vervolg van het jaar is het afdekkingspercentage gehandhaafd 

op 40%. Het renterisico dekken we af met staatsobligaties, leningen aan bedrijven en door het beleggen in 

Nederlandse hypotheken. Wij hebben ook derivaten in de portefeuille. Met deze instrumenten is het mogelijk om 

alleen de negatieve effecten van een daling van de rente of een daling van aandelen te beperken. Het gebruik van 

derivaten kost geld. Wij zien dit als een soort verzekeringspremie tegen situaties waarin wij niet willen belanden, 

zoals een onverwachte grote daling van de rente.
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Toelichting op de resultaten van de beleggingen

Rendement
Het rendement van ons pensioenfonds over 2016 was 11,0 procent. Als we onze beleggingen niet tegen risico’s 

hadden verzekerd, zou het rendement 10,6 procent zijn geweest. In de navolgende tabel ziet u hoe het in 2016 ging 

met onze beleggingen. Er zijn verschillende soorten beleggingen. Wij vergelijken ons resultaat met het resultaat van 

beleggers met dezelfde soort beleggingen. Dat noemen we een ‘benchmark’. De rendementen van de benchmark ziet 

u ook in de tabel. Onze portefeuille heeft als geheel dus beter gerendeerd dan de benchmark. Van deze rendementen 

hebben we de kosten voor het vermogensbeheer nog niet helemaal afgetrokken. 

Tabel performancecijfers 2016   portefeuille  benchmark

Matchingportefeuille  10.69  8.36

Rendementsportefeuille  9.32  9.35

 – Vastrentend  10.20  10.30

 – Aandelen  8.49  9.16

 – Converteerbare obligaties  2.95  0.58

 – Vastgoed beursgenoteerd  6.60  6.37

 – Vastgoed niet beursgenoteerd  12.11  12.10

Bijdrage valuta afdekking  -0.32  -0.32 1)

Bijdrage swaptions  1.13  1.13 1)

Bijdrage aandelenopties  -0.42  -0.42 1)

Totaal rendement  11.03  10.38

Matchingportefeuille
Als de rente daalt moeten we meer middelen beschikbaar hebben om uw pensioen nu en in de toekomst te 

betalen. We dekken dit risico voor een deel af met de beleggingen in de matchingportefeuille. Het rendement van 

de benchmark wordt bepaald door de ontwikkeling van de rente. De waarde van de pensioenverplichtingen is in 

2016 toegenomen door de daling van de rente. Over 2016 is het benchmarkrendement 8,4%. De opbrengst van de 

beleggingen binnen de matchingportefeuille was met 10,7% aanzienlijk beter dan de benchmark.

Rendementsportefeuille
De beleggingen uit de rendementsportefeuille hebben een rendement behaald van 9,3%, in lijn met de benchmark 

van ons fonds. De vastrentende beleggingen en aandelen bleven achter bij de benchmark. Converteerbare obligaties 

en beursgenoteerd vastgoed presteerden beter dan de benchmark. Niet-beursgenoteerd vastgoed behaalde een 

rendement van 12,1%.

Afdekking met derivaten
Wij hebben ook derivaten in de portefeuille. Met deze instrumenten is het mogelijk om alleen de negatieve 

effecten van een daling van de rente, valuta of een daling van aandelen te beperken. De afdekking van 

het valutarisico zorgde voor een daling van het beleggingsresultaat met 0,3%-punt. Het afdekken van het 

aandelenrisico heeft in 2016 geleid tot een daling van het resultaat met 0,4%-punt. Als we deze risico’s niet 

1) Er gelden geen formele benchmarks voor deze afdekkingsinstrumenten
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hadden afgedekt, was het resultaat 0,4% hoger geweest. Het gebruik van rentederivaten heeft ertoe geleid dat 

het resultaat 1,1% hoger was. Onze keuze om een deel van het renterisico af te dekken is positief uitgevallen.

Z-score 2016 en performancetoets 
POB is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Elk jaar meten we het resultaat van onze beleggingen 

ten opzichte van de benchmark, dat heet de Z-score. Daarmee stellen we vast of het rendement over een 

periode van vijf jaar goed genoeg is geweest. Dat noemen we de performancetoets. Bibliotheken kunnen 

vrijstelling krijgen als onze beleggingen niet genoeg opleveren. Dat is het geval als de Z-score lager dan 0 is.

De z-score over 2016 was 0,31. 

De performancetoets over 2012 tot en met 2016 was 0,87.

De beleggingen leveren genoeg op. Dat betekent dat bibliotheken geen vrijstelling kunnen krijgen op grond van 

het beleggingsresultaat.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
Van institutionele beleggers wordt steeds meer verwacht dat zij zich opstellen als een betrokken aandeelhouder. 

Ook ons fonds onderkent het belang van goed bestuur bij de ondernemingen waarin we beleggen. We vinden 

dat bedrijven die bij de bedrijfsvoering de belangen van aandeelhouders en andere belanghebbenden betrekken, 

uiteindelijk betere prestaties leveren. Aandeelhouders kunnen een positieve invloed uitoefenen op de corporate 

governance van deze ondernemingen, als ze actief gebruik maken van hun stemrecht. 

We voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk. We vinden een goede behandeling van werknemers belangrijk. 

Ook milieu, klimaat en mensenrechten staan bij ons hoog in het vaandel. We willen ook niet beleggen in bedrijven 

die gebruik maken van kinderarbeid. Daarom beleggen we zo veel mogelijk in bedrijven die maatschappelijk 

verantwoord werken en beleggen. Dat belang brengen we ook onder de aandacht van onze dienstverleners.

We hebben daarom beleggingsfondsen waarin een actief uitsluitingsbeleid wordt gevoerd. De uitsluitingscriteria 

zijn kernrechten van de mens, ernstige vormen van kinderarbeid, dwangarbeid, zware milieuvervuiling, 

controversiële wapens, vrijheid van vakvereniging en geen betrokkenheid bij corruptie.

Eind 2016 stonden in Europa 9 ondernemingen op de uitsluitingslijst, in Noord Amerika 21 en in de rest van de 

wereld 43. We hebben onze vermogensbeheerders aangegeven om met deze uitsluitingen rekening te houden.

Benchmarks
We hanteren verschillende benchmarks. Zie hiervoor bijlage [2].

Risicomanagement

Risicobereidheid
We moeten bij alle beslissingen die we nemen nadenken over de risico´s. Bij beleggen hoort risico´s nemen. Een 

belegging kan bijvoorbeeld meer of minder waard worden. We beleggen over een langere periode voorzichtig, om 

een zo hoog mogelijk pensioen voor u te realiseren. We hebben met de sociale partners afspraken gemaakt over de 

risico´s die we kunnen en mogen nemen. Daarbij hebben we rekening gehouden met een aantal punten: 
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 – Onze financiële positie is altijd relatief goed geweest. We hebben de pensioenen in het verleden niet hoeven 

verlagen;

 – In 2013 hebben we onderzocht hoe veel risico onze deelnemers zouden willen nemen met hun pensioen 

(risicohouding). Uit dat onderzoek bleek dat ze risico’s willen vermijden, meer dan bij andere fondsen;

 – We vinden onze goede uitgangspositie heel belangrijk. We willen op korte termijn dus niet te veel risico nemen;

 – We vinden het belangrijker dat we de pensioenen niet hoeven verlagen, dan dat we de pensioenen kunnen 

verhogen. Dat neemt niet weg dat we ernaar blijven streven uw pensioen te kunnen verhogen.

Risicobeleid
We hebben onderzocht welke risico’s er zijn. En we hebben afgesproken welke maatregelen we kunnen nemen om 

de grootste risico’s te beheersen en beperken. Hiermee houden we rekening als we belangrijke besluiten nemen. 

Als dat nodig is, passen we de maatregelen aan. Of we maken nieuwe afspraken.

Financiële risico’s Beleid

Renterisico Het risico dat rentevoet en looptijd van (rentegevoelige) activa en passiva 

ontoereikend op elkaar zijn afgestemd.

Beheersing: We zijn swaps en swaptions aangegaan voor (gedeeltelijke) 

afdekking van het renterisico. We dekken het renterisico van de verplichtingen 

af voor 40%.

Valutarisico Het risico dat de waarde van de beleggingen verandert door veranderingen in 

valutakoersen. 

Beheersing: Uitgangspositie is een volledige afdekking van de Amerikaanse 

dollar, het Britse pond en de Japanse yen.

Grondstoffenrisico We beleggen momenteel niet in deze categorie.

Marktrisico Het risico door het blootstaan aan wijzigingen in marktprijzen binnen 

deportefeuille.

Beheersing: Onderdeel van de beleggingsbeginselen van ons fonds zijn het 

spreiden van risico’s. Deze diversificatie vermindert het marktrisico.

Kredietrisico Het risico dat een tegenpartij overeengekomen verplichtingen niet nakomt.

Beheersing: De beheersing van het kredietrisico is geïntegreerd in het 

beleggingsproces met een richtlijn over de maximale belegging per 

kredietklasse. Er worden limieten gesteld op totaalniveau aan tegenpartijen. De 

mate waarin ons fonds gevoelig is voor dit risico hangt af van karakteristieken 

van de rentegevoelige portefeuille.
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Financiële risico’s Beleid

Actief beheer risico Het risico betreft de ruimte om bij uitvoering van het beleggingsbeleid af te 

wijken van de strategisch nagestreefde portefeuille. Hierdoor ontstaan extra 

risico’s die tot uitdrukking komen in een verzwaring van de vereiste buffer. Het 

actief risico wordt bepaald met een (ex-post) tracking error.

Beheersing: Indien het actief beheer niet of onvoldoende bijdraagt aan een 

beter rendement, stappen wij over op passief beheer van dat deel van het 

belegd vermogen.

Verzekeringstechnisch risico Het belangrijkste verzekeringstechnische risico is het langlevenrisico.

Bij toename van de overlevingskansen is de impact aanzienlijk. 

Beheersing: Bij de bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen worden 

prudente veronderstellingen gehanteerd. 

Belangrijke actuariële risico’s zijn ook kortlevenrisico en 

arbeidsongeschiktheidsrisico.

Beheersing: We willen niet al het risico dragen voor arbeidsongeschiktheid en 

kortleven. Deze risico’s zijn daarom gedeeltelijk herverzekerd.

Liquiditeitsrisico Het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs 

kunnen worden omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds niet aan zijn 

verplichtingen kan voldoen. 

Beheersing: Dit risico wordt beheerst door in het strategische en tactische 

beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de liquiditeitsposities.

 

Niet-financiële risico’s Beleid

Uitbestedingsrisico Het bestuur heeft onder behoud van zijn verantwoordelijkheden 

de werkzaamheden uitbesteed. Het heeft daardoor geen directe 

gezagsverhouding en geen rechtstreeks zicht op de uitbestede processen, 

zoals uitbetaling van pensioenen, pensioenberekeningen e.d. Voorts is aan de 

uitbesteding het risico verbonden van discontinuïteit van de dienstverlening. 

Beheersing: Onze pensioenadministratie is uitbesteed aan AZL N.V. 

Ons vermogensbeheer is uitbesteed aan NNIP. Dit zijn twee belangrijke 

uitbestedingspartners, dus we monitoren die kritisch. Op punten zoals 

bijvoorbeeld verslaglegging, stellen we als bestuur steeds hogere eisen. 

Overwegingen bij besluiten schrijven we goed op. Daardoor zijn ze goed te 

controleren.
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Niet-financiële risico’s Beleid

Operationeel risico Het risico dat ontstaat door het falen of tekortschieten van interne processen, 

menselijke en technische tekortkomingen en onverwachte externe 

gebeurtenissen. 

Beheersing: We beheren dit risico mede door de ISAE 3402 en ISAE 3000 

rapporten die ons fonds van de uitvoerders ontvangt. We beoordelen 

deze rapporten en monitoren de dienstverlening ook aan de hand van 

(SLA)rapportages en (periodiek) overleg. Dit hoort tot de taken van onze 

auditcommissie. In 2016 hebben we geconstateerd dat er geen problemen zijn 

opgetreden.

Compliance risico  

[Integriteitsrisico]

Het risico dat de integriteit wordt beïnvloed door niet integer gedrag.

Beheersing: We hebben gedetailleerde SLA’s afgesproken met onze 

uitvoerders. Daarnaast hebben we een auditcommissie en een compliance 

officer aangesteld die de naleving van onze eigen gedragscode controleren. 

Uit die controle zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Reputatierisico Het risico dat de marktpositie verslechtert door een negatief imago bij andere 

partijen.

Beheersing: We hebben een integriteitsbeleid vastgesteld (zie ook hiervoor) 

en een communicatiebeleid waarin transparante communicatie naar 

belanghebbenden voorop staat. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Ons beleggingsbeleid kent een relatief gemiddeld risico met een strategisch vereiste dekkingsgraad van 115,9%. 

Pensioenregeling 2016
Hieronder presenteren we een overzicht van de belangrijkste punten uit onze pensioenregeling. Onze regeling 

is een middelloonregeling. Dat betekent dat u jaarlijks een stukje pensioen opbouwt gebaseerd op uw salaris. 

Het pensioen dat u uiteindelijk ontvangt, is gebaseerd op al deze opgebouwde stukjes per jaar, aangevuld met 

eventuele indexatie. 

Pensioenleeftijd
Sinds 1 januari 2015 is de pensioenleeftijd bij POB 67 jaar. Eerst was die 65 jaar. Deze verandering was nodig 

omdat de belastingregels zijn veranderd. Bij POB gaat u met pensioen op de eerste dag van de maand waarin u 67 

jaar wordt. U kunt er zelf voor kiezen uw pensioen te laten ingaan tegelijk met uw AOW-uitkering van de overheid. 

Dat is ook de datum dat u volgens de cao Openbare Bibliotheken met pensioen gaat.

Opbouw van uw pensioen
U bouwt per jaar 1,875% pensioen op. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Het deel waarover u geen 

pensioen opbouwt, noemen we de franchise. Wij gaan uit van een franchise van € 13.877. Als u een salaris verdient 

boven € 101.519, bouwt u over het bedrag daarboven ook geen pensioen op in onze pensioenregeling. Daarvoor 

kunt u eventueel zelf maatregelen treffen. Naast de opbouw van uw eigen pensioen, bouwt u ook partnerpensioen 

op voor uw nabestaanden. Dat is 1,3125% per jaar. Voor 2017 hebben we de opbouw van uw pensioen, voorlopig 

voor 1 jaar, verlaagd naar 1,52%.
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Overlijden en arbeidsongeschiktheid
Er is altijd een risico dat u vroegtijdig komt te overlijden. Dan krijgen uw nabestaanden partner- en/of 

wezenpensioen. Als u ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, krijgt u arbeidsongeschiktheidspensioen van 

ons. De risico’s hebben we herverzekerd bij Zwitserleven tot 2022. 

Wilt u onze volledige pensioenregeling lezen? Die is te vinden op www.pob.eu. 

Kostenoverzicht:  2016 2015 2014 2013

Kosten pensioenbeheer 
Kosten in euro per deelnemer  239,20 290,31 215,06 199,39

Kosten vermogensbeheer
Kosten in % van het gemiddeld belegd vermogen  0,48% 0,47% 0,50% 0,55%

Transactiekosten in % van het gemiddeld belegd vermogen  0,11% 0,10% 0,05% 0,06%

Kosten pensioenbeheer
Kosten van het pensioenbeheer bestaan uit de kosten van uitbesteding, bestuurskosten en de kosten van 

toezicht. De totale kosten bedragen € 3.112. Om de kosten per deelnemer te berekenen is conform de aanbeveling 

van de Pensioenfederatie het aantal deelnemers gedefinieerd als de som van het aantal actieve deelnemers en 

pensioengerechtigden. Gewezen deelnemers tellen dus niet mee.

Opgemerkt wordt over de afgelopen jaren dat wijzigingen in de externe omstandigheden als gevolg van 

overheidswetgeving een kostenverhogend effect hebben gehad. Ook aan het transparant maken van met 

name financiële informatie en het op een zorgvuldige wijze communiceren van deze informatie zijn extra 

uitvoeringskosten verbonden.  

De pensioenuitvoeringskosten in 2016 zijn evenwel gedaald ten opzichte van 2015. Deze daling wordt in 

belangrijke mate verklaard door incidentele kosten in 2015 vanwege de overgang naar pensioenleeftijd 67 jaar met 

aanpassing van het pensioensysteem evenals de overgang naar het nieuwe FTK. Deze waren in 2016 niet aan de 

orde. Daardoor daalden de kosten van pensioenbeheer per deelnemer in 2016 ten opzichte van 2015.

Kosten vermogensbeheer
Kosten van het vermogensbeheer kunnen in twee categorieën worden onderscheiden. De eerste categorie 

betreft de kosten zoals die in de jaarrekening zijn verwerkt. Daaronder vallen de beheervergoeding van de 

vermogensbeheerder(s) en overige beheervergoedingen. Dit betreft in 2016 een bedrag van € 2.686. De tweede 

categorie betreft kosten die rechtstreeks ten laste van het beleggingsrendement zijn gebracht. Deze kosten zijn 

dus niet inbegrepen in de kosten van de vermogensbeheerder(s) zoals opgenomen in de jaarrekening. Dit betreft 

in 2016 een bedrag van € 9.138.

Transactiekosten
Transactiekosten houden verband met de aan- of verkoop van beleggingsfondsen, individuele beleggingstitels en/

of derivaten.  
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Voor de individuele beleggingstitels en derivaten worden de transactiekosten niet afgerekend bij het uitvoeren 

van de trade. 

De transactiekosten zijn niet separaat zichtbaar in de jaarrekening omdat deze zijn verwerkt in de 

beleggingsopbrengsten.

De transactiekosten bedragen in 2016: € 2.202. 

In 2014 t/m 2016 was de verdeling van de kosten vermogensbeheer per beleggingscategorie als volgt:

 2016 2015 2014

 € % € % € %

Vastgoed 820 0,04 850 0,04 1.164 0,07

Aandelen 3.280 0,16 4.421 0,23 3.542 0,22

Vastrentende waarden 2.288 0,11 2.000 0,11 2.010 0,12

Commodities 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Kosten overlay 1.969 0,10 1.864 0,10 917 0,06

Kosten fiduciair beheer 1.815 0,09 945 0,05 1.045 0,06

Bewaarloon 350 0,02 188 0,01 126 0,01

Overige kosten 1.302 0,07 519 0,03 248 0,01

 11.824 0,59 10.787 0,57 9.052 0,55

Goed pensioenfondsbestuur

Beloningsbeleid
Vanaf 2016 ontvangen het bestuur, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan een vaste vergoeding 

per kwartaal in plaats van een vergoeding per vergadering. Daardoor dalen de totale kosten ten opzichte van 

vorige jaren. Ze worden ook duidelijk begrensd.

Code Pensioenfondsen
De Code Pensioenfondsen vertelt ons hoe we ons moeten gedragen als pensioenfondsbestuur. We mogen van 

deze code afwijken, als we goed kunnen uitleggen waarom. Er waren gedurende 2016 twee onderstaande normen 

waarop ons fonds afweek van de code Pensioenfondsen. In 2017 betreft dit alleen nog norm 68.
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Nr. norm Inhoud norm Toelichting op afwijking

45 Benoeming en ontslag worden uitgevoerd 

door belanghebbenden, zo mogelijk door 

het orgaan zelf, met betrokkenheid van 

een ander orgaan van het pensioenfonds. 

Een bestuurslid wordt benoemd en 

ontslagen door het bestuur, na het 

horen van de Raad van Toezicht over 

de procedure. Een lid van de Raad 

van Toezicht wordt benoemd door het 

bestuur na bindende voordracht van het 

Verantwoordingsorgaan en ontslagen 

door het bestuur na bindend advies van 

het Verantwoordingsorgaan.

Het bestuur wijkt af van de bepaling na bindende 

voordracht van een lid van de Raad van Toezicht door 

het het Verantwoordingsorgaan, daar het bestuur 

eindverantwoordelijk is voor een goede Raad van 

Toezicht. In 2016 is de selectie van een nieuw lid van de 

Raad van Toezicht wel door het VO, samen met de Raad 

van Toezicht, gebeurd. Het bestuur heeft de voordracht 

overgenomen en het reglement daarop aangepast. 

68 In het bestuur en het 

Verantwoordingsorgaan zitten ten minste 

één lid boven en één lid onder de veertig 

jaar.

Ter invulling van de vacante bestuurszetel in 2016 

heeft het bestuur verzocht om een kandidaat onder de 

veertig jaar. De voordragende partij kon hieraan helaas 

(nog) geen invulling geven. De bestuurszetel bleef 

vooralsnog vacant.

Klachten en geschillen
In 2016 waren er geen klachten en geschillen.

Uitbesteding
Andere bedrijven doen de uitvoering van ons fonds. Dat noemen we uitbesteding. Het gaat om het beheer van 

het pensioen en van het geld (vermogen). We kunnen altijd kiezen voor een ander bedrijf of extra opdrachten 

geven. We blijven wel altijd zelf verantwoordelijk als bestuur. We hebben een auditcommissie ingesteld, die het 

risicomanagement, het jaarverslag en de afspraken rondom uitbesteding controleert en het bestuur adviseert. 

Een externe deskundige is ter versterking en blik van buiten toegevoegd aan de auditcommissie.

We leggen afspraken altijd schriftelijk vast, bijvoorbeeld in uitbestedingsovereenkomsten, en we hebben 

beschreven hoe we controleren of de uitvoering goed gaat. Zo weet iedereen wat hij kan verwachten. Al deze 

voorwaarden staan in ons uitbestedingsbeleid. We evalueren elk jaar alle uitbestedingspartners grondig, onder 

leiding van een extern bureau. De verbeterpunten bespreken we vervolgens weer met deze partners, zodat zij hun 

dienstverlening aan ons kunnen verbeteren. Als dat nodig is besluiten we opnieuw andere partijen een offerte te 

laten doen om kwaliteit en prijs opnieuw te beoordelen. Bij een aantal diensten doen we dat elke 3 jaar, zodat de 

kwaliteit en de prijs marktconform zijn.

Belangrijke uitbestede werkzaamheden
 – Administratie en bestuursondersteuning 

Als administrateur voor het POB zorgt AZL voor de pensioen- en deelnemersadministratie, het uitvoerend 

actuariaat, de financiële administratie en de jaarverslaglegging. Het bestuur heeft daarnaast de 

bestuursondersteuning en communicatie uitbesteed aan AZL.
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 – Vermogensbeheer  

De coördinerend vermogensbeheerder is NNIP, dat het beleggingsbeleid binnen de richtlijnen van het bestuur 

coördineert. 

 – Custody en monitoring  

KasBank N.V. is aangesteld als custodian. Een custodian is de bewaarder van het vermogen. KasBank N.V. heeft 

ook de (externe) monitoring van ons beleggingsbeleid uitgevoerd.

 – Adviserend actuariaat 

Mercer voerde in 2016 de adviserende actuariële werkzaamheden uit. De adviserend actuaris is aanwezig bij 

bestuurs- en commissievergaderingen. Hij controleert of we ons houden aan de geldende wet- en regelgeving. 

Waarmerkend actuariaat 
Willis Towers Watson doet de actuariële waarmerking. De waarmerkend actuaris toetst of we onze voorziening 

voor pensioenverplichtingen op de juiste manier hebben berekend. Ook bekijkt zij of deze voorziening goed op de 

balans staat. 

Controlerend accountant
De controlerend accountant toetst of de in dit verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december van het boekjaar en het resultaat over het 

boekjaar, in lijn met Nederlandse wet. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016, de staat van 

baten en lasten over 2016 en de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

Daarnaast stelt de externe accountant dat het bestuursverslag, de overige gegevens en andere informatie met 

de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van 

Nederlandse wet is vereist. 

Bovendien toetst de controlerend accountant of de opgave van basisgegevens van verzekerden en andere 

rechthebbenden die door de certificerend actuaris wordt gehanteerd bij het certificeren van de actuariële 

berekening van de voorziening pensioenverplichtingen per 31 december 2016 in alle van materieel belang zijnde 

aspecten juist en volledig en in overeenstemming met de voorwaarden zoals vastgelegd in het pensioenreglement 

is. Tot slot, stelt de accountant vast dat de DNB staten, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld zijn 

in overeenstemming met de bepalingen van en ingevolge de Pensioenwet. 

Vergelijkend onderzoek (raadgevend) actuaris en accountant
We hebben in 2016 vergelijkend onderzoek gedaan naar de dienstverlening en de kosten van de (raadgevend) 

actuaris en de accountant. Op basis van de gunstige uitkomst hebben we de contracten met de beide partijen 

verlengd. 

Risicobeheersing en bewaking van uitbestede werkzaamheden
AZL en NNIP hebben de beheersing van risico’s ingebouwd in hun interne processen, procedures en 

functiescheidingen. Dit is allemaal schriftelijk vastgelegd. Omdat AZL en NNIP werken volgens vastgestelde 

controlerichtlijnen (ISAE 3402) en daarnaast ook interne controles uitvoeren, zijn de risico’s voldoende geborgd. 

We toetsen op zijn minst één keer per jaar of ons uitbestedingsbeleid de gewenste resultaten oplevert. We 

ontvangen elk kwartaal een administratieve rapportage van AZL en elke maand een rapportage over de 

samenstelling van onze beleggingsportefeuille van NNIP.
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Actuariële analyse

Financiële positie
De dekkingsgraad liet over het boekjaar een stijging zien van 108,4% ultimo 2015 naar 111,3% ultimo 2016. Hoewel 

de dekkingsgraad ultimo 2016 hoger ligt dan ultimo 2015 het geval was, heeft de dekkingsgraad gedurende 

2016 in de meeste maanden juist onder het niveau van ultimo 2015 gelegen. De beleidsdekkingsgraad wordt 

vastgesteld als de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad van het 

fonds daalde daarom van 110,6% ultimo 2015 naar 106,8% ultimo 2016. De beleidsdekkingsgraad ultimo 2016 

is daarmee lager dan de vereiste dekkingsgraad van115,9%. Hierdoor is de financiële positie niet toereikend. 

Onderstaande grafiek 1) laat de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad, de dekkingsgraad en de (minimaal) 

vereiste dekkingsgraad zien. De dekkingsgraad is gebaseerd op de technische voorziening waarbij de 

voorgeschreven rentetermijnstructuur is gebruikt voor de verdiscontering. Er is conform de voorschriften van 

DNB gebruik gemaakt van de Ultimate Forward Rate (UFR)-methodiek. De beleidsdekkingsgraad is gelijk aan de 

12-maands voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad.

1) In de grafiek wordt vanaf eind 2015 rekening gehouden met de door DNB voorgeschreven dekkingsgraaddefinitie.  
 De dekkingsgraad wordt berekend door het eigen vermogen plus de technische voorzieningen (inclusief herverzekering) te delen door de technische voorzieningen  
 (inclusief  herverzekering). Het afgelopen jaar is deze, op grondslagen van het Pensioenfonds, toegenomen van 108,4% (2015) naar 111,3% (2016).
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De volgende grafiek geeft het vermogen en de technische voorziening(en) ultimo jaar weer. Vanaf 2015 is de 

(beperkte) herverzekerde voorziening onderdeel van zowel het vermogen als de voorziening, conform de vanaf 

ultimo 2015 geldende dekkingsgraaddefinitie.

(Minimaal) vereiste financiële positie
De minimaal vereiste dekkingsgraad bedraagt 104,1% ultimo 2016. 

De vereiste dekkingsgraad wordt enerzijds vastgesteld op basis van de feitelijke verdeling van de 

beleggingsportefeuille en anderzijds op basis van de strategische verdeling van de beleggingsportefeuille. Ultimo 

2016 bedraagt de vereiste dekkingsgraad 115,1% op basis van de feitelijke verdeling van de beleggingsportefeuille 

en 115,9% op basis van de strategische verdeling van de beleggingsportefeuille.

Voor de toetsing van de financiële positie wordt de beleidsdekkingsgraad ter hoogte van 106,8% getoetst aan 

de vereiste dekkingsgraad op basis van de strategische verdeling van de beleggingsportefeuille, ter hoogte van 

115,9%.
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De volgende grafiek toont voor 2015 en 2016 de risicocomponenten die onderdeel zijn van de toetsing van het 

fonds.

Herstelplan
Het fonds heeft in 2015 een herstelplan ingediend bij DNB, waarin wordt aangetoond dat de beleidsdekkingsgraad 

binnen de gekozen hersteltermijn van 10 jaar herstelt tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad. Dit herstelplan 

(inclusief de actualisatie in 2016) voorzag voor ultimo 2016 een beleidsdekkingsgraad van 110,7%, terwijl de 

werkelijke beleidsdekkingsgraad van 106,8% lager is. 

Het fonds heeft in het eerste kwartaal van 2017 het herstelplan geactualiseerd. Ondanks dat de feitelijke 

beleidsdekkingsgraad lager ligt dan de volgens het herstelplan verwachte dekkingsgraad, blijkt uit deze 

actualisatie dat het fonds naar verwachting binnen de gekozen hersteltermijn herstelt naar de vereiste 

dekkingsgraad.

Analyse van het resultaat
De stijging van de dekkingsgraad van 2,9%-punt in 2016 volgt uit het positieve resultaat van 63.720 in het 

boekjaar. In 2015 was er een negatief resultaat van 69.934. De invloed van het resultaat op de dekkingsgraad is in 

de volgende grafiek weergegeven en uitgesplitst naar mutatie-oorzaak 1). Het effect op de dekkingsgraad van de 

overgang op de nieuwe AG-prognosetafel en de gewijzigde ervaringssterfte is hierin verantwoord onder ’’overige 

mutaties technische voorzieningen’’ en is als volgt te splitsen:

 – Wijziging prognosetafel => -0,4%;

 – Wijziging ervaringssterfte => 1,7%.

1) De onderverdeling naar de verschillende componenten volgt de DNB-jaarstaat J605.
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Ten aanzien van de grafiek merken wij op dat alle procentuele resultaten berekend zijn ten opzichte van de 

financiële positie primo boekjaar. Hierbij is de component ‘‘andere oorzaken’’ de saldopost.

Kostendekkende premie
De kostendekkende premie over 2016 is vastgesteld conform de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn). 

Dit betekent dat de premie is vastgesteld op basis van een gedempt premiebeleid, gebaseerd op het verwacht 

toekomstig rendement dat volgt uit de strategische beleggingsportefeuille van het fonds. Bij de vaststelling van 

de gedempte premie wordt rekening gehouden met een afslag van prijsinflatie (zonder ingroeipad) vanwege 

toekomst bestendig indexeren.

 In de boekjaren 2013 t/m 2015 was sprake van een gedempt premiebeleid, rekening houdend met een vaste rente 

van 3% (2014 en 2015) en 4% (2013).

De gedempte kostendekkende premie bedraagt 32.157 (18,1% van de salarissom). De feitelijke betaalde premie is 

met 35.032 (19,7% van de salarissom) hoger dan de gedempte kostendekkende premie.
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De feitelijk betaalde premie (Feitelijk), de zuivere kostendekkende premie (KDP) en de gedempte kostendekkende 

premie (GKDP) worden in onderstaande grafiek weergegeven. Hierbij zijn de zuivere en de gedempte 

kostendekkende premie gesplitst conform de vereisten uit de Pensioenwet.

Om inzicht te geven in het effect van de feitelijke premie op de financiële positie van het fonds is de volgende 

tabel opgenomen. In deze tabel is de premiedekkingsgraad 1) van het fonds opgenomen en is tevens de impact op 

de financiële positie van het fonds weergegeven 2).

 2016 2015 2014 2013

Dekkingsgraad primo boekjaar 108,4% 113,4% 114,1% 111,1%

Premiedekkingsgraad 89,0% 90,7% 114,6% 87,4%

Impact op dekkingsgraad -0,4% -0,5% 0,0% -0,7%

1) De premiedekkingsgraad is de verhouding tussen de feitelijke premie (exclusief de opslag voor directe kosten) en de actuarieel benodigde koopsom voor de opbouw van  
 nieuwe aanspraken.
2) Het procentuele effect is uitgedrukt in de financiële positie primo boekjaar.
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Verzekerdenbestand

  Gewezen Pensioen- 
 Deelnemers deelnemers gerechtigden Totaal

Stand per 31 december 2015 7.210 10.611 5.790 23.611

Mutaties door:

Nieuwe toetredingen 873   873

Ontslag met premievrije aanspraak -1.065 1.065  0

Waarde-overdracht  -57  -57

Overlijden -17 -21 -102 -140

Ingang pensioen -141 -355 545 49

Afkoop  -1 -197 -198

Andere oorzaken 1) 145 -382 -31 -268

Mutaties per saldo -205 249 215 259

Stand per 31 december 2016 7.005 10.860 6.005 23.870

Specificatie pensioengerechtigden   2016 2015

Ouderdomspensioen   5.399 5.217

Nabestaandenpensioen   564 530

Wezenpensioen   42 43

Totaal   6.005 5.790

1) De aantallen onder andere oorzaken worden voornamelijk  veroorzaakt door de mutatie wijziging onderneming. Omdat in de jaarwerklijsten ook de onderneming is  
 opgenomen,   wordt de wijziging van de ene naar de andere onderneming als verloop in de aantallen getoond. Daarnaast vindt er bij de gewezen deelnemers  nog een  
 correctie plaats onder   andere oorzaken, waarbij de mutatie “uit dienst” tussen de “Deelnemers” en “Gewezen deelnemers” wordt rechtgetrokken.



Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken  //  Jaarverslag 2016 39

Vooruitblik 2017

Aandachtspunten pensioenregeling

Verlaging opbouwpercentage
We hebben moeten besluiten om per 1 januari 2017 het opbouwpercentage voor het pensioen voor het jaar 2017 

te verlagen van 1,875% naar 1,52%. De vastgestelde premie bleek onder de met sociale partners afgesproken 

randvoorwaarden niet meer toereikend voor een pensioenopbouw van 1,875%. 

Verhoging pensioenrichtleeftijd (2018) en AOW leeftijd (2022)
De stijging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar in 2018 en de stijging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 

3 maanden in 2022 hebben gevolgen voor onze pensioenregeling. We gaan met de sociale partners overleggen 

welke gevolgen dat zijn en hoe we die op een voor u zo goed mogelijk manier kunnen ondervangen. 

Financiële positie
Eind april 2017 was de beleidsdekkingsgraad ten opzichte van de stand eind 2016 gestegen naar 109,8%.

Herstelplan
We hebben in maart 2017 een vernieuwd herstelplan ingediend bij DNB. Daarin staat beschreven dat we het 

reservetekort wegwerken binnen de termijn van tien jaar die daarvoor staat. 

Beleggingsbeleid
We gaan in 2017 een nieuw onderzoek doen op basis waarvan we ons beleggingsbeleid kunnen aanpassen. We 

streven naar een eenvoudigere beleggingsportefeuille en een verlaging van de kosten voor vermogensbeheer met 

behoud van het rendement. 

Risicomanager
We gaan in 2017 onderzoeken of het zinvol is om een risicomanager aan te stellen.

Communicatie
In 2017 wordt een nieuw UPO-format ingevoerd. Daarnaast zetten we in op verdere online communicatie, waarbij 

met name het online versturen van het UPO, de jaaropgave en respectievelijk de indienst- en uitdienstinformatie 

prioriteit heeft. We onderzoeken hoe we met onze communicatie nog beter kunnen aansluiten bij uw wensen en 

interesse.

Beleidsaandachtspunten
Het bestuur heeft voor 2017 de volgende onderwerpen als belangrijke beleidsaandachtspunten:

1. Toekomst pensioenregeling in samenwerking met sociale partners

2. Kostenbeheersing

3. IT-risicobeheersing
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Ondertekening
Het verslag van het bestuur is vastgesteld te Utrecht d.d. 13 juni 2017

Het bestuur 

Mevrouw C.P.M. Teunissen De heer W.L.M. Schapendonk-van Horne 

Voorzitter Secretaris

De heer R.J. Pronk De heer W.R. Oosterink

Mevrouw E.H. Janssen Vacature
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Verslag Raad van Toezicht

Bevindingen Raad van Toezicht
Deze rapportage bevat de bevindingen van de Raad vanToezicht (hierna: RvT) naar aanleiding van haar onderzoek 

naar het functioneren van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken over 2016. De 

RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het 

pensioenfonds. De RvT is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige 

belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het 

Verantwoordingsorgaan (hierna: VO) en in het jaarverslag. De RvT staat het bestuur met raad ter zijde. Daarnaast 

heeft de RvT goedkeuringsrechten ten aanzien van een aantal bestuursbesluiten. In de verslagperiode heeft 

de RvT in dat kader goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur tot vaststelling van het beleid inzake 

beloningen en aan het besluit tot vast-stelling van het jaarverslag en de jaarrekening over 2015. De RvT volgt bij 

het uitvoeren van zijn taak de toezichtcode van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector.

De RvT heeft in overleg met het bestuur een plan van aanpak opgesteld voor 2016, met een aantal specifieke 

thema’s waarop de RvT zich richt. De RvT heeft in dat kader in dit verslag-jaar in het bijzonder aandacht 

geschonken aan het bestuursbeleid met betrekking tot de toekomstbestendigheid van het fonds, de governance 

van het fonds en het balansmanagement van het fonds en de hierop betrekking hebbende rapportages.

Belangrijkste waarnemingen en aanbevelingen

Functioneren governance
De RvT is van mening dat er in 2016 een grote verbeterslag is gemaakt in het functioneren en de doelmatigheid 

van de organen van het fonds. Alle organen van het fonds zijn in de statuten verankerd en de reglementen zijn 

actueel. De verslaglegging van NNIP aan de BC heeft het bestuur als verbeterpunt aangemerkt voor het komende 

jaar.

Aanbevelingen: geen.

Functioneren bestuur
De RvT is van mening dat in het functioneren van het bestuur in 2016 positieve stappen zijn gezet. De RvT stelt 

vast dat de agendavoering, de stukken en het besluitvormingsproces zijn verbeterd in 2016.

De RvT beveelt aan:

 – in het jaarverslag een opkomstverantwoordingsoverzicht op te nemen;

 – de deskundigheidsmatrix te verdiepen tot meer persoonlijke profielen.

Beleid bestuur
De RvT heeft een positief oordeel over het beleid van het bestuur. Het bestuur heeft het nodige onderzoek en de 

nodige stappen ondernomen om zich voor te bereiden op toekomst van het fonds. De RvT heeft in het bijzonder 

waardering voor het feit dat het bestuur in de analyse de belangen van de verzekerden bij het fonds voorop heeft 

gesteld. Veel hangt nog af van het toekomstbestendig pensioenstelsel dat uiteindelijk naar verwachting in 2020 
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vorm zal krijgen om nu al keuzes te maken. De RvT juicht de voorgenomen stappen inzake de vereenvoudiging van 

de beleggingsportefeuille toe. De herschreven beleggingsbeginselen zijn zeer helder geformuleerd. De RvT kijkt 

uit naar de integrale rapportage. Het jaarwerk blijkt een aandachtspunt voor het bestuur. De verrichtingen van de 

accountant onder de nieuwe afspraken, vragen om goede monitoring en strak projectmanagement.

De RvT beveelt aan:

 – de ontwikkelingen te blijven volgen en periodiek de beste manier van uitvoeren van de pensioenregeling te 

heroverwegen in het licht van de nieuwe ontwikkelingen;

 – in 2017 een ALM-studie uit te voeren om de veranderende omstandigheden in beeld te krijgen en mee te 

nemen in het beleid;

 – de integrale rapportage dit jaar af te ronden;

 – de verrichtingen van de accountant in het kader van het jaarwerk nader te evalueren.

Algemene gang van zaken in het fonds
Op basis van de toetsing is de RvT van mening dat het bestuur in voldoende mate ‘in control’ is. Aandachtspunten 

zijn het ontbreken van een integrale rapportage, de complexiteit van de beleggingen en het verbeteren van de 

verantwoording in het jaarverslag door de diverse behaalde rendementen per beleggingscategorie te vergelijken 

met de vastgestelde benchmark, zodat de performance van de beleggingen inzichtelijk is.

De RvT beveelt aan:

 – het aantal rapportages te verminderen door een eenduidige en geïntegreerde rapportage set;

 – de complexiteit van de beleggingsportefeuille te verminderen door het terugbrengen van het aantal 

beleggingscategorieën;

 – in het jaarverslag per beleggingscategorie de performance ten opzichte van de benchmark te laten zien;

 – een derde steekproefsgewijs een ‘best of execution’ uit te laten voeren;

 – de oorzaken van de hogere beleggingskosten te analyseren, alvorens deze te verminderen en bij de 

overwegingen om te kiezen voor no cure, no pay, de negatieve stimulatie die daarvan uit kan gaan, te 

betrekken. 

Risicomanagement
Het risicomanagement van het fonds is goed opgezet en gestructureerd belegd.

Aanbevelingen: geen. 

Evenwichtige belangenafweging
Toen duidelijk werd dat de cao-partijen niet tot overeenstemming konden komen over een pakket aan 

maatregelen om de premiedekkingsgraad weer op tenminste 85% te brengen, heeft het bestuur daadkrachtig 

gebruik gemaakt van de mogelijkheden zelf maatregelen te nemen. De RvT beoordeelt de daadkracht van 

het bestuur als zeer positief en heeft grote waardering voor de zorgvuldigheid waarmee de belangen van de 

verschillende groepen in het fonds expliciet zijn afgewogen.

De RvT beveelt aan:

 – AZL te vragen om de feiten rondom evenwichtige belangenafweging toe te voegen aan de voorleggers voor 

besluitvorming;

 – in voorkomende gevallen in de toekomst het proces rondom de premiedekkingsgraad zoals dat nu is gevolgd te 

hanteren als leidraad van goed handelen.
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Communicatie
De RvT is van mening dat het bestuur het communicatiebeleid op orde heeft en op een begrijpelijke en 

overzichtelijke wijze communiceert met de belanghebbenden van het fonds. 

Aanbevelingen: geen.

Naleving Code Pensioenfondsen
De RvT is van oordeel dat het bestuur de toepassing van de normen uit de Code Pensioenfondsen serieus neemt 

en de nodige stappen heeft ondernomen om aan deze normen te gaan voldoen.

Aanbevelingen: geen. 

Cultuur en gedrag
De RvT is positief over de cultuur en het gedrag binnen het pensioenfonds.

Aanbevelingen: geen. 

Opvolging eerdere aanbevelingen
De RvT heeft vastgesteld dat het bestuur de aanbevelingen van de RvT serieus heeft opgepakt. Inmiddels zijn er 

van de 21 aanbevelingen 17 opgevolgd. Drie aanbevelingen zijn opgepakt maar nog niet afgerond. Een aanbeveling 

zal in de tweede helft van 2017 worden opgevolgd.

De RvT beveelt aan: de openstaande aanbevelingen af te ronden.

Tot slot
De RvT heeft vertrouwen in de opvolging door het bestuur van de aanbevelingen die de RvT in het rapport heeft 

gedaan en ziet uit naar verdere samenwerking met het bestuur. 

De RvT
Dhr. drs. H.J. (Jeppe) Machielsen

Mw. mr. M. (Marianne) Meijer-Zaalberg (voorzitter)

Dhr. F.R. (Falco) Valkenburg AAG RBA

11 april 2017

Reactie van bestuur
Het bestuur heeft kennis genomen van de goedkeuring van jaarverslag 2016 door de Raad van Toezicht en dankt 

de Raad van Toezicht voor zijn rapport 2016. Het bestuur zal het vervolg op de daarin opgenomen aanbevelingen 

bespreken tijdens de jaarlijkse beleidsdag en het vervolg afstemmen met de Raad van Toezicht.
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Verslag 
Verantwoordingsorgaan

Verslag Verantwoordingsorgaan over boekjaar 2016
De taak van het Verantwoordingsorgaan (hierna: VO) is tweeledig.

Het bestuur legt verantwoording af aan het VO over het beleid, de wijze waarop het is uitgevoerd en over de 

naleving van de bij of krachtens de wet vastgestelde principes voor goed pensioenfondsbestuur. Het VO geeft 

na afloop van het boekjaar een oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, 

de jaarrekening en andere informatie, zoals de rapportage van de RvT. In het oordeel betrekt het VO ook de 

beleidskeuzes voor de toekomst en de statutair bepaalde evenwichtige belangenafweging. Het oordeel van het 

VO wordt, samen met de reactie van het bestuur, opgenomen in het jaarverslag.

Het VO is adviesorgaan voor het bestuur. In het reglement Verantwoordingsorgaan is opgenomen over welke 

beleidsonderdelen het bestuur verplicht is advies te vragen aan het VO alvorens besluiten te nemen. Ook kan het 

VO op eigen initiatief adviezen uitbrengen. Verderop in dit verslag is opgenomen op welke beleidsaspecten het VO 

in 2016 adviezen heeft uitgebracht.

Sinds 1 juli 2014 bestaat het VO uit 6 leden te weten: 3 leden op voordracht van de werknemersorganisaties, 1 lid 

gekozen door de pensioengerechtigden en 2 leden op voordracht van de werkgeversorganisatie. De verhouding 

tussen de leden op voordracht van de werknemersorganisaties en de door de pensioengerechtigden gekozen lid/

leden wordt bepaald door het aantal actieve deelnemers en het aantal pensioengerechtigden per 31 december 

van elk jaar. Zodra daar getalsmatig aanleiding toe is zal de verdeling actieve deelnemers/pensioengerechtigden 

per 1 juli daaropvolgend worden aangepast.

Het VO heeft bij de beoordeling van het functioneren van het bestuur de Rapportage 2016 van de Raad van 

Toezicht meegenomen. 

Bevindingen algemeen
De besluitenlijst van het bestuur is een belangrijke informatiebron voor het VO. Op verzoek van het VO wordt 

daarin vanaf het verslagjaar de onderbouwing bij de bestuursbesluiten vermeld, met bijzondere aandacht voor de 

evenwichtige belangenafweging.

Het VO acht dit een welkome verbetering van de informatievoorziening.

Het VO miste in voorgaande jaren een transparante, onderling afgestemde opzet van het beleidsplan en het 

bestuursverslag, waarbij met behulp van het verslag de realisatie van de plannen kon worden getoetst. Het 

bestuur was voornemens de opzet van het bestuursverslag aan te passen. Het bestuursverslag over 2016 is 

daar een eerste proeve van. De opzet van het bestuursverslag 2016 is compacter en meer gestructureerd dan in 

voorgaande jaren. Het VO is content dat deze stap is genomen. 

In 2015 heeft het VO een positief advies uitgebracht over de Opdrachtaanvaardings-overeenkomst. Wel werden, 

tegen de achtergrond van evenwichtige belangenafweging enkele kanttekeningen geplaatst bij de duur van 

de overeenkomst. Het VO ervaart 4 jaar als risicovol in een periode van onzekere rente en rendementen, naast 
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voortdurende wijzigingen via de wet- en regelgeving. Het VO verzocht het bestuur tijdig in overleg te treden 

met de sociale partners ingeval er een situatie ontstaat waarbij de premie niet meer toereikend is om voor de 

deelnemers de overeengekomen pensioenopbouw te realiseren. Deze situatie doet zich al 1 jaar na het afsluiten 

van de overeenkomst voor. Het VO constateert voorts dat het bestuur en sociale partners tijdens deze overleggen 

niet tot overeenstemming zijn gekomen over de hoogte van de premie. 

Sommige kosten van het vermogensbeheer zijn bij het POB hoger dan bij andere pensioenfondsen. Het VO acht 

het verstandig dat het bestuur juist nu, gelet op het onderzoek naar de toekomstbestendigheid en de kritische 

houding van de sociale partners over de kosten van het vermogensbeheer, de mogelijkheden van besparingen laat 

onderzoeken. 

Medio 2016 ontstond een vacature in de RvT. Op voorspraak van de RvT werd het VO nadrukkelijk betrokken bij 

de procedure om tot invulling te komen. 2 leden van de RvT en 2 leden van het VO vormden de selectiecommissie. 

Inmiddels is de nadrukkelijke betrokkenheid van het VO omgezet in een recht tot “bindende voordracht”. Hiermee 

voldoet het bestuur ook op dit onderdeel aan de Code Pensioenfondsen.

Het VO heeft expliciet aan het bestuur gevraagd om meer inzicht te geven in de besluiten die het neemt 

omtrent het uitbestedingsbeleid. Uitbesteding is na het beleggen één van de belangrijkste risico factoren in 

de bedrijfsvoering van het POB. Het VO is van mening dat zijn taak, het zich vormen van een oordeel over het 

handelen van het bestuur, ook betrekking heeft op besluiten over uitbesteding. Het bestuur heeft aangegeven het 

proces hier rondom in kaart te brengen en een voorstel aan het VO uit te brengen.  

Het kabinet is voornemens om het recht van pensioenuitvoerders om kleine pensioenaanspraken af te kopen te 

laten vervallen en te vervangen door het recht van de pensioenuitvoerder om kleine pensioenaanspraken over 

te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Hiervoor bereidt zij momenteel een wetsvoorstel voor. In 2016 

heeft dit geleid tot het besluit van het bestuur om vooralsnog geen actief afkoopbeleid te gaan voeren t.a.v. 

pensioenaanspraken van gewezen deelnemers. Het VO zal ook in 2017 de ontwikkelingen hieromtrent volgen.

De nieuwe Wet Pensioencommunicatie is in 2015 gefaseerd in werking getreden. De laatste fase treedt in werking 

op 1 juli 2017. Het VO is in 2016 betrokken geweest bij de implementatie van de Wet Pensioencommunicatie 

doordat een lid van het VO de vergaderingen van de communicatiecommissie heeft bijgewoond. Deze commissie 

voorziet het bestuur onder meer van advies over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de eisen uit 

de Wet Pensioencommunicatie.

Het VO is tevreden gelet op de voortvarendheid waarmee het bestuur aan de wettelijke verplichtingen uit de 

Wet Pensioencommunicatie vorm heeft gegeven in 2016. Het VO erkent de vele voordelen van het digitaal 

communiceren. Het VO heeft het bestuur echter wel geattendeerd op het feit dat niet alle (gewezen) deelnemers 

en pensioengerechtigden digitaal willen en kunnen communiceren en dat er daarom ook aandacht moet blijven 

voor die groep.

Per 1 januari 2017 wordt geen toeslag verleend. Twee redenen liggen aan dit besluit ten grondslag. Enerzijds was 

de dekkingsgraad ultimo september 2016 lager dan 110%, waardoor toeslagverlening niet geoorloofd is. Anderzijds 

zijn de prijzen dit jaar niet gestegen. Inhoudende dat het pensioen zijn waarde behoudt, ondanks het uitblijven 

van een verhoging.
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Bevindingen op basis van speerpunten
Voor 2016 heeft het VO voor haar beoordeling een tweetal speerpunten benoemd waaraan gedurende het jaar en 

bij de formulering van dit VO-verslag aandacht werd besteed.

 – Toekomstperspectief en continuïteit;

 – Evenwichtige belangenafweging.

Toekomstperspectief en continuïteit
In 2016 heeft het bestuur, na overleg met de sociale partners, door een extern bureau een uitvoerige studie laten 

maken, inhoudende een integrale terreinverkenning ten aanzien van de toekomstbestendigheid en continuïteit 

van het POB.

Leidraad bij de studie was de vraag: “In welke vorm zou, in het belang van de deelnemers, op termijn de 

pensioenregeling het best uitgevoerd kunnen worden?”

Het VO vindt de keuze voor een gezamenlijke aanpak van het onderzoek door het bestuur van het POB en de 

sociale partners verstandig. 

Gedurende het verloop van het onderzoek, zowel bij het opstellen van het plan van aanpak, als bij de tussentijdse- 

en eindrapportage, werden sociale partners en het VO uitvoerig door het bestuur geïnformeerd. Het VO was 

daardoor in de gelegenheid het traject en de gedachtegang van de werkgroep te volgen. In december 2016 werd 

het eindrapport gepresenteerd.

Het VO onderschrijft de conclusie dat er eind 2016 geen noodzaak is tot het zetten van stappen voor een fusie of 

opgaan in een groter fonds.

Evenwichtige belangenafweging
Volgens de wet en ook het Reglement Verantwoordingsorgaan heeft het VO een speciale opdracht waar het 

gaat om evenwichtige belangenafweging. Bij de beoordeling van het handelen van het bestuur dient het VO met 

name die belangenafweging te betrekken. Uiteraard is ook in 2016 een aantal besluiten genomen waarbij de 

evenwichtige belangenafweging aan de orde kwam. De belangrijkste betreffen de vaststelling/wijziging van de 

pensioenregeling, de premie en de indexatie.

In 2016 is overleg gepleegd met de sociale partners over de premievaststelling voor 2017. Het premiepercentage 

zoals dat door de sociale partners voor 4 jaar is vastgesteld is niet toereikend om de pensioenopbouw, zoals in 

de pensioenregeling opgenomen, te financieren. Om de premiedekkingsgraad te kunnen handhaven heeft het 

bestuur op 20 december 2016 besloten om het opbouwpercentage voor 2017 te verlagen. Dit besluit is gebaseerd 

op afspraken die in 2015 zijn gemaakt met sociale partners. Het besluit om het opbouwpercentage voor 2017 te 

verlagen is conform de afspraken die in 2015 in de Opdrachtaanvaardingsovereenkomst werden vastgelegd en 

houdt rekening met de in de voorgaande jaren opgebouwde rechten van alle betrokkenen.

Een ander aspect van toeslagverlening betreft de inhaalindexatie. Het bestuur besloot tot het maximeren van 

de termijn voor inhaalindexatie tot vijf jaar. De argumenten die hieraan ten grondslag hebben gelegen heeft het 

bestuur mondeling aan het VO toegelicht. Op basis van de toelichting die het bestuur heeft gegeven concludeert 

het VO dat het bestuur bij het nemen van haar besluit alle belangen die door het besluit worden geraakt, 

voldoende heeft afgewogen en op basis van die belangenafweging een besluit heeft genomen.
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Adviezen

Vergoedingsregeling
Begin 2016 werd een nieuwe vergoedingsregeling voor Bestuur, RvT en VO ter advisering voorgelegd. In 2015 

werd uitvoerig stilgestaan bij de vraag welke structuur voor de vergoedingsregeling moest worden gekozen. 

Daarover liepen de meningen van het bestuur (combinatie van vaste en variabele vergoedingen) en de RvT (vaste 

vergoedingen) uiteen. De RvT drong aan op een efficiëntere werkwijze tussen bestuur en commissies en een 

herwaardering van de bestuurscommissies. Op basis daarvan is een gelijke vaste vergoeding voor alle bestuurders 

het meest transparant. Wel is rekening te houden met het terugbrengen van het aantal bestuurders. Het VO 

adviseerde positief met de kanttekening dat tijdregistratie en de toegezegde evaluatie duidelijk zullen maken of 

de regeling in 2017 aanpassing behoeft.

Reglement Raad van Toezicht
In 2016 is het “Reglement Raad van Toezicht” op enkele punten aangepast op basis van wettelijke bepalingen. 

Het betreft de handelwijze van de RvT bij disfunctioneren van bestuurders, de rol van de RvT (toetsen van de 

kandidaat aan de profielschets) bij benoeming van bestuurders en de rol van het VO bij benoeming van leden van 

de RvT.

Reglement Verantwoordingsorgaan
Eind 2016 heeft het VO gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op eigen initiatief een advies uit te brengen 

voor de aanpassing van het “Reglement Verantwoordingsorgaan”. Op een tweetal punten werd het reglement 

aangepast. 

Het recht van bindende voordracht voor leden van de RvT werd opgenomen. Dit in overeenstemming met de 

wijziging van het reglement RvT.

Aangezien de verhouding tussen deelnemers en pensiongerechtigden steeds meer verschuift, was het 

noodzakelijk de procedure voor de zetelverschuiving in het VO ook in het reglement te borgen. In samenhang 

daarmee is ook het “Verkiezingsreglement voor de vertegenwoordiger(s) van de pensioengerechtigden in het 

Verantwoordingsorgaan” aangepast. 

Verder heeft het VO een “Competentievisie Verantwoordingsorgaan” opgesteld. Het “Functieprofiel leden 

Verantwoordingsorgaan” is daarin opgenomen.

Pensioenpremie 2017
Vertraagd door het overleg tussen het bestuur en de sociale partners over de hoogte van pensioenpremie 2017 

werd vrij laat in december beslist over de hoogte van deze premie. Het VO adviseerde positief op de vaststelling 

van de pensioenpremie op 19,7%. Het VO acht de vervolgstap van het bestuur, het eenzijdig, zonder instemming 

van de sociale partners, tijdelijk verlagen van de pensioenopbouw terecht. Doordat de premiedekkingsgraad 

anders tot onder 85% daalt, heeft het bestuur de pensioenopbouw verlaagd tot 1,52%. Voor de in deze 

omstandigheden door het bestuur genomen flankerende maatregelen, ter voorkoming van onevenredige 

benadeling van deelnemers in specifieke gevallen van arbeidsongeschiktheid en overlijden, spreekt het VO 

waardering uit.

Oordeel
In 2016 is er veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van de toekomstvisie van het pensioenfonds en het 

mogelijk aanpassen van die visie op basis van de kabinetsplannen voor het pensioenstelsel. Het VO waardeert 

de aandacht die het bestuur het afgelopen jaar heeft gehad voor dit (actuele) onderwerp en het proces dat zij in 

gang heeft gezet om te komen tot een nieuwe toekomstvisie. Het VO onderschrijft de conclusie van de studie, 
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inclusief het voornemen de toekomstvisie jaarlijks te herijken aan interne en externe ontwikkelingen. Over het 

resultaat van de studie is het bestuur in overleg met sociale partners.

Over de consequenties van de langjarige premiefixatie is een verschil van mening met de sociale partners. Het is 

wezenlijk dat partijen, bestuur en sociale partners, in 2017 tot overeenstemming komen over de handelwijze voor 

de komende jaren waarin zich, ondanks de optimistische verwachtingen voor 2018, eenzelfde situatie als voor 

2017 kan voordoen.

Op basis van het bestuursverslag, de jaarrekening, de rapportage van de RvT, de aanvullende informatie en de 

bespreking van deze stukken met het bestuur en de RvT op 13 juni 2017 oordeelt het VO positief over het handelen 

van het bestuur en het gevoerde beleid. Het oordeel over de mate waarin het bestuur de belangen evenwichtig 

afweegt is positief.

Reactie van bestuur
Het bestuur dankt het verantwoordingsorgaan voor zijn gedegen en professioneel verslag over het verslagjaar 

2016. Daarnaast waardeert het bestuur dat het VO de adviesaanvragen zeer kritisch bekijkt en indien nodig hierbij 

constructieve voorstellen aanreikt. 

Tijdens de beleidsdag d.d. 29 augustus 2017 wordt het verslag van het VO over 2016 integraal besproken.

In het najaar 2017 vindt hiervan terugkoppeling plaats vanuit het bestuur aan het verantwoordingsorgaan.

Bestuurlijke terugblik op het verslag van het verantwoordingsorgaan 2015 inclusief reactie van het bestuur.
In het afgelopen jaar heeft het bestuur vervolg gegeven aan de bevindingen en adviezen van het 

verantwoordingsorgaan (VO) in jaarverslag 2015. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij dit jaarverslag, telkens 

aangevuld met de bijbehorende reactie van het bestuur.
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Jaarrekening
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Balans per 31 december
(na resultaatverdeling; in duizenden euro)

Activa   2016  2015

Beleggingen voor risico pensioenfonds [1]
Onroerende zaken 148.973  139.987

Zakelijke waarden 637.710  591.303

Vastrentende waarden 1.196.789  1.001.413

Derivaten 55.149  113.131

Overige beleggingen 549  0

  2.039.170  1.845.834

Herverzekering [2]  6.264  6.340

Vorderingen en overlopende activa [3]  15.353  13.639

Liquide middelen [4]  6.484  719

 

Totaal activa  2.067.271  1.866.532

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal  

 onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.
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Passiva  2016  2015

Reserves [5]
Algemene reserve -83.271  -135.212

Solvabiliteitsreserve 290.331  278.552

  207.060  143.340

Langlopende schuld [6]
VPL-Overgangsregeling  0  0

Voorziening pensioenverplichtingen  
voor risico pensioenfonds [7]
Eigen rekening  1.810.030  1.681.308

Herverzekering  6.264  6.340

  1.816.294  1.687.648

Overige technische voorzieningen  
voor risico pensioenfonds [8]
Voorziening arbeidsongeschiktheidsrisico’s 3.230  3.345

Voorziening slotuitkering 6.819  6.193

Voorziening onvoorwaardelijke toeslagverlening 371  396

  10.420  9.934

Kortlopende schulden [9]  33.497  25.610

Totaal passiva  2.067.271  1.866.532

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal  

 onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.
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Staat van baten en lasten
(in duizenden euro)

  2016  2015

Beleggingsopbrengsten voor risico pensioenfonds [10]
Directe beleggingsopbrengsten 23.709  22.536

Indirecte beleggingsopbrengsten 176.775  4.092

Kosten van vermogensbeheer -2.686  -1.133

  197.798  25.495

Bijdragen van werkgevers en werknemers [11]  35.032  33.664

Saldo van overdrachten van rechten [12]  290  58

Pensioenuitkeringen [13]  -37.325  -34.907

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor  
risico pensioenfonds [14]
Toevoeging pensioenopbouw -35.947  -35.048

Toeslagverlening -8  -19

Waardeoverdrachten 312  -331

Verwachte uitkering 37.012  34.513

Toevoeging kostenvoorziening -999  50

Benodigde intrest 1.018  -2.672

Wijziging rentetermijnstructuur -150.116  -77.316

Toevoeging i.v.m. gewijzigde actuariële grondslagen 19.634  -742

Overige 372  -7.765

  -128.722  -89.330

Mutatie overige technische voorzieningen voor  
risico pensioenfonds [15]  -486  -5.460

Mutatie langlopende schuld VPL-regeling [16]  0  3.945

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat van baten en lasten, die een 

 integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.
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  2016  2015

Herverzekering [17]
Premies -45  -39

Uitkeringen uit herverzekering 277  288

  232  249

Pensioenuitvoerings- en administratiekosten [18]  -3.112  -3.774

Overige baten en lasten [19]  13  126

Saldo van baten en lasten  63.720  -69.934

Bestemming van het saldo
Algemene reserve  63.720  -69.934

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat van baten en lasten, die een 

 integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.
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Kasstroomoverzicht 
(in duizenden euro)

  2016  2015

Pensioenactiviteiten

Ontvangsten
Bijdragen van werkgevers en werknemers 30.380  33.817

Uitkeringen uit herverzekering 277  288

Overgenomen pensioenverplichtingen 625  1.704

Overige 16  269

  31.298  36.078

Uitgaven
Uitgekeerde pensioenen -37.327  -34.849

Overgedragen pensioenverplichtingen -335  -1.646

Premies herverzekering -45  -39

Pensioenuitvoerings- en administratiekosten -3.581  -3.275

Overige 0  0

  -41.288  -39.809

Beleggingsactiviteiten

Ontvangsten
Directe beleggingsopbrengsten 27.509  20.458

Verkopen en aflossingen beleggingen 826.238  583.186

  853.747  603.644

Uitgaven
Aankopen beleggingen -835.306  -599.722

Kosten van vermogensbeheer -2.686  -1.133

Overige 0  0

  -837.992  -600.855

Mutatie liquide middelen  5.765  -942

Saldo liquide middelen 1 januari  719  1.661

Saldo liquide middelen 31 december  6.484  719
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Toepassing Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken heeft het jaarverslag opgesteld in overeenstemming met Titel 9 

Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste schattingswijzigingen zoals opgenomen in de paragraaf 

“schattingswijzigingen”

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen
Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in 

de staat van baten en lasten opgenomen.

Waardering

Algemene grondslagen
Overige activa en passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na eerste verwerking 

worden overige activa en passiva gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien 

geen sprake is van transactiekosten). 

Voor vorderingen wordt rekening gehouden met een aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingen, 

indien sprake is van

oninbaarheid.

Schattingen en veronderstellingen
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen 

vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en 

de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De schattingen en hiermee 

verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren 

die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor 

het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen 

blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in 

de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft, 

of in de periode van herziening en toekomstige perioden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de 

verslagperiode als toekomstige perioden.

Stelselwijzigingen
In 2016 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.



“Eind april 2017 was de  
beleidsdekkingsgraad ten opzichte  
van de stand eind 2016 gestegen  

naar 109,8%.”
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Schattingswijzigingen
Er zijn twee grondslagwijzigingen doorgevoerd in boekjaar 2016, beide verwerkt per 31 december 2016:

 – Op 13 september 2016 publiceerde het Koninklijk Actuarieel Genootschap de Prognosetafel AG2016. De 

technische voorziening wordt met ingang van 31 december 2016 vastgesteld op basis van deze nieuwe tafel. 

Als gevolg van het hanteren van de nieuwe prognosetafel is de voorziening voor risico fonds gestegen met 

6.544.

 – Ervaringssterfte POB 2016: De ervaringssterfte voor het pensioenfonds is aangepast. De correctiefactoren zijn 

geupdate naar Mercermodel 2016: 

• voor hoofdverzekerde mannen en medeverzekerde vrouwen vast te stellen op inkomensklasse `Hoog-

midden’ uit het Mercer-model 2016; 

• voor hoofdverzekerde vrouwen en medeverzekerde mannen vast te stellen op het gemiddelde van 

inkomensklasse `Hoog-midden’ en `Midden’ uit het Mercer-model 2016. 

 Deze aanpassing heeft geleid tot een daling van de voorziening met 26.175.

Opname van een actief of een verplichting
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar het pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 

zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

Saldering van een actief en een verplichting
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen 

indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en 

gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de 

gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten 

worden eveneens gesaldeerd opgenomen.

Verantwoording van baten en lasten
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft 

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 

vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Schattingen en oordelen
Zoals vermeld in de toelichting zijn de beleggingen van het fonds nagenoeg allemaal gewaardeerd tegen actuele 

waarde per balansdatum en is het over het algemeen mogelijk en gebruikelijk om de actuele waarde binnen een 

aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen.

Voor sommige andere financiële instrumenten, zoals beleggingsvorderingen en -schulden, geldt dat de 

boekwaarde de actuele waarde benadert als gevolg van het kortetermijnkarakter van de vorderingen en schulden. 

De boekwaarde van alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum benadert de actuele waarde. 

Voor de meerderheid van de financiële instrumenten van het fonds kan gebruik worden gemaakt van 

marktnoteringen. Echter, bepaalde financiële instrumenten, zijn gewaardeerd door middel van gebruikmaking 

van waarderingsmodellen en -technieken, inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare 

instrumenten. 



60

Schattingen van de actuele waarde zijn een momentopname, gebaseerd op de marktomstandigheden en 

de beschikbare informatie over het financiële instrument. Deze schattingen zijn van nature subjectief en 

bevatten onzekerheden en een significante oordeelsvorming (bijvoorbeeld rentestand, volatiliteit, schatting van 

kasstromen, etc.) en kunnen derhalve niet met precisie worden vastgesteld.

Waardering

Algemene grondslagen
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de kostprijs, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt 

vermeld. Voor kortlopende vorderingen en schulden wordt de kostprijs geacht een redelijke benadering te zijn van 

de reële waarde.

Herverzekering
Het herverzekerd deel van de technische voorziening is berekend als de contante waarde van pensioenpolissen op 

het leven van (gewezen) deelnemers en heeft betrekking op de premievrije aanspraken van de voorheen bij Aegon 

Levensverzekering N.V. ondergebrachte pensioenen, vermeerderd met de contante waarde van zowel de door 

ZwitserLeven toegekende wezen pensioenen als die van enkele overgenomen polissen. In het stop-loss contract 

met ZwitserLeven, met een afrekeningsperiode van 5 jaar, zijn de volgende risico’s herverzekerd: 

 – de sterfterisico’s van de verzekeringen van het partner- en wezenpensioen in de vorm van éénjarige 

risicokapitalen; 

 – de invaliditeitsrisico’s voor deelnemers voor wie in het fonds invaliditeitspensioen is verzekerd. 

Buitenlandse valuta
Activa en passiva in buitenlandse valuta zijn naar euro omgerekend tegen de ultimo jaar geldende koersen. Deze 

waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in 

buitenlandse valuta worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum.

Onroerende zaken
Aandelen van vastgoedmaatschappijen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, zijnde de intrinsieke 

waarde.

Zakelijke waarden
De ter beurze genoteerde aandelen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, zijnde de beurswaarde. Niet 

ter beurze genoteerde aandelen (fondsen) worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, zijnde de intrinsieke 

waarde.

Obligaties
De obligaties zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde, zijnde de beurswaarde. 

Leningen op schuldbekentenis
De leningen op schuldbekentenis zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde. Onder actuele waarde wordt in dit 

verband verstaan de contante waarde van de toekomstige kasstromen op basis van het effectieve rendement 

ultimo het verslagjaar van overeenkomstige leningen.
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Derivaten
Beleggingen in beursgenoteerde derivaten worden gewaardeerd tegen de op 31 december bekende marktprijzen. 

Beleggingen welke onderhands zijn gekocht, waarvoor geen directe waardering beschikbaar is, worden 

gewaardeerd op basis van actuele marktparameters. RJ610 schrijft voor dat derivaten met een negatieve waarde 

op de passiva zijde van de balans moeten worden weergegeven.

Overige beleggingen
Overige beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

Solvabiliteitsreserve
De hoogte van de solvabiliteitsreserve is maximaal gelijk aan het vereist eigen vermogen volgens het FTK en dient 

als buffer. Dit maximaal niveau wordt aangehouden.

Voorziening pensioenverplichtingen
De VPV is, evenals vorig jaar, gelijk aan de actuariële contante waarde van de opgebouwde, premievrije en 

ingegane pensioenen. Bij de vaststelling van de VPV is uitgegaan van marktwaardering. Dit houdt onder andere in 

dat gerekend is met de termijnstructuur van de actuele nominale marktrente zoals gepubliceerd door DNB.

Als belangrijkste grondslagen voor de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen worden vermeld:

 – Intrest: Rentetermijnstructuur ultimo 2016 zoals gepubliceerd door DNB;

 – Sterfte: AG Prognosetafel 2016 (startjaar 2017) met toepassing van ervaringssterfte;

 – Gehuwdheid: Bij de vaststelling van de voorziening voor partnerpensioen wordt het bepaalde partnersysteem 

gehanteerd;

 – Wezenpensioen: Ter dekking van het latent wezenpensioen wordt een opslag van 2,5% op de voorziening voor 

latent partnerpensioen van niet gepensioneerde deelnemers aangehouden;

 – Uitkeringen: De uitkeringen worden continu betaalbaar verondersteld;

 – Leeftijden worden in jaren en maanden nauwkeurig vastgesteld;

 – Leeftijdsverschil: Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw is op 3 jaar gesteld (man ouder dan vrouw);

 – Kosten: In de voorziening pensioenverplichtingen is een kostenvoorziening begrepen van 3% van de netto 

voorziening;

 – Ervaringssterfte POB 2016 (zie pagina 59).

Overige technische voorzieningen

Voorziening arbeidsongeschiktheidsrisico’s
De voorziening arbeidsongeschiktheidsrisico’s dient voor de spreiding in de tijd van voortzetting van de 

pensioenopbouw ten laste van het fonds en van arbeidsongeschiktheidspensioen. De voorziening wordt jaarlijks 

verhoogd met 0,57% van de som van de bijdragegrondslagen voor het risico van arbeidsongeschiktheidspensioen. 

Daarnaast wordt de voorziening verhoogd met een percentage gelijk aan het gemiddelde rendement van het 

pensioenfonds alsmede met uitkeringen uit hoofde van herverzekering.

Aan de voorziening worden jaarlijks, ten aanzien van nieuwe arbeidsongeschikte deelnemers en ten aanzien 

van de wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid van de bestaande arbeidsongeschikten, onttrokken of 

toegevoegd:

 – de contante waarde van de ten laste van het POB op te bouwen of niet meer op te bouwen 

oudedagsvoorzieningen;

 – de contante waarde van de toegekende of vrijgevallen arbeidsongeschiktheidspensioenen.
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Tevens worden de premies die moeten worden betaald aan de verzekeraars aan de voorziening onttrokken. 

De voorziening mag niet minder bedragen dan twee maal de premietoevoeging en niet meer bedragen dan 

drie maal de premietoevoeging in dat jaar. Het mindere of meerdere wordt verrekend met het jaarresultaat. De 

premiestelling voor het arbeidsongeschiktheidsrisico wordt periodiek bezien, laatstelijk in 2016. 

Voorziening slotuitkering
Indien een deelnemer met ingegaan ouderdomspensioen overlijdt en er is een partner, dan loopt de uitkering 

nog 2 maanden na overlijden door. Indien er geen partner achterblijft, maar er wel kinderen zijn, wordt dit bedrag 

ineens uitgekeerd. In de reguliere voorziening wordt geen rekening gehouden met deze slotuitkering. Ultimo 

2008 is een voorziening gevormd ter dekking van eventuele lasten.

Deze voorziening is verhoogd in 2015. Tot 2015 werd alleen een voorziening aangehouden voor reeds 

gepensioneerde deelnemers. Met ingang van 2015 wordt ook een voorziening aangehouden voor nog niet 

gepensioneerde deelnemers.

Voorziening onvoorwaardelijke toeslagverlening
Een klein gedeelte van de pensioenaanspraken wordt onvoorwaardelijk geïndexeerd met de looninflatie van de 

werkgever. Primo 2008 is hier een aparte voorziening voor gevormd.

Resultaatbepaling

Algemeen
De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Directe beleggingsopbrengsten
Onder directe beleggingsopbrengsten wordt bij vastrentende waarden verstaan de rente-opbrengst verminderd 

met de kosten; bij de zakelijke waarden wordt, voor wat betreft de aandelen, hieronder verstaan het bruto-

dividend, voor aftrek van dividendbelasting, verminderd met de kosten. De intresten van overige activa en passiva 

worden opgenomen op basis van nominale bedragen.

Indirecte beleggingsopbrengsten
Onder indirecte beleggingsopbrengsten worden de volgende resultaten opgenomen:

 – gerealiseerde en niet-gerealiseerde koersverschillen van onroerende zaken, aandelen, converteerbare 

obligaties, opties, leningen op schuldbekentenis en obligaties;

 – boetes bij vervroegde aflossingen van leningen op schuldbekentenis;

 – valutaverschillen inzake deposito’s en bankrekeningen in buitenlandse valuta en valutatermijntransacties.

Kosten van vermogensbeheer
Onder de kosten van vermogensbeheer worden de administratiekosten opgenomen die verband houden met het 

beheer van de beleggingen alsmede de kosten van exploitatie van het direct onroerend goed. De betreffende 

kosten worden verder gespecificeerd in het kostenoverzicht op pagina 29. 

Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)
Onder premiebijdragen van werkgevers en werknemers wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte 

c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar verzekerde pensioenen onder aftrek van kortingen. Premies 
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zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Extra stortingen en opslagen op de premie zijn 

eveneens als premiebijdragen verantwoord.

Saldo overdrachten van rechten
De post saldo overdrachten van rechten bevat het saldo van bedragen uit hoofde van overgenomen dan wel 

overgedragen pensioenverplichtingen.

Pensioenuitkeringen
De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De 

pensioenuitkeringen zijn berekend op actuariële grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben.

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds

Pensioenopbouw
Bij de pensioenopbouw zijn aanspraken en rechten over het boekjaar gewaardeerd naar het niveau dat zij op 

balansdatum hebben.

Rentetoevoeging
De rentetoevoeging wordt berekend over de beginstand van de voorziening pensioenverplichtingen en de 

mutaties hierin gedurende het jaar.

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoerings- en administratiekosten
Vooraf wordt een actuariële berekening gemaakt van de toekomstige pensioenuitvoerings- en administratiekosten 

(met name excassokosten) en pensioenuitkeringen die in de voorziening pensioenverplichtingen worden 

opgenomen. Deze post betreft de vrijval ten behoeve van de financiering van de kosten en uitkeringen van het 

verslagjaar.

Pensioenuitvoerings- en administratiekosten
De pensioenuitvoerings- en administratiekosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Overige baten en lasten
Overige baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Dit houdt in dat alle ontvangsten en 

uitgaven ook als zodanig worden gepresenteerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen uit 

pensioenuitvoeringsactiviteiten en beleggingsactiviteiten.

Verbonden partijen

Identiteit van verbonden partijen
Er is sprake van een relatie tussen de bestuurders van het fonds en de aangesloten werkgevers.
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Transacties met bestuurders
De leden van het bestuur, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan ontvangen vacatievergoedingen, 

verblijfkosten en reiskostenvergoedingen. Er zijn geen leningen verstrekt aan noch zijn er vorderingen op 

bestuurders. Er hebben geen overige transacties plaatsgevonden met bestuurders.

Overige transacties met verbonden partijen
Tussen het fonds en cao-partijen is een uitvoeringsreglement gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd ten 

aanzien van de financiering van de aanspraken en de uitvoering van de pensioenregeling.

“We onderzoeken hoe we met onze 
 communicatie nog beter kunnen 

 aansluiten bij uw wensen en interesse.”
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Toelichting op de balans per 31 december
(in duizenden euro)

Activa

[1] Beleggingen voor risico pensioenfonds

     Niet- 

 Stand Aankopen/  Gerealiseerde gerealiseerde Stand 

 ultimo Verstrek- Verkopen koers- koers- ultimo 

Categorie 2015 kingen aflossingen verschillen verschillen  2016

Onroerende zaken
Aandelen vastgoedmaatschappijen 139.987 75.904 -77.011 -888 10.981 148.973

Zakelijke waarden
Aandelen beleggingsfondsen 524.721 101.621 -113.385 5.645 51.185 569.787

Aandelen 66.582 38.612 -33.780 -4.273 782 67.923

 591.303 140.233 -147.165 1.372 51.967 637.710

Vastrentende waarden
Obligaties 545.694 397.981 -304033 7.240 15.418 662.300

Hypothekenfonds 0 101.469 0 0 3.772 105.241

Vastrentende beleggingsfondsen 417.845 16.588 -76.712 1.025 32.066 390.812

Converteerbare obligaties 35.906 0 0 0 718 36.624

Leningen op schuldbekentenis 1.968 0 -61 -21 -74 1.812

 1.001.413 516.038 -380.806 8.244 51.900 1.196.789

Derivaten
Swaps 69.758 0 -119.208 119.541 -73.930 -3.839

Opties 23.316 74.420 -78.661 27.983 -12.235 34.823

Futures 0 0 -146 146 23 23

Valutatermijntransacties -3.200 5.954 0 -5.954 -3.386 -6.586

 89.874 80.374 -198.015 141.716 -89.528 24.421

Overige beleggingen
Geldmarktfondsen 0 22.255 -21.703 -3 0 549

Totaal beleggingen voor  
risico pensioenfonds 1.822.577 834.804 -824.700 150.441 25.320 2.008.442
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     Niet- 

 Stand Aankopen/  Gerealiseerde gerealiseerde Stand 

 ultimo Verstrek- Verkopen koers- koers- ultimo 

Categorie 2015 kingen aflossingen verschillen verschillen  2016

Waarvan onder  
de passiva gepresenteerd
Swaps en swaptions 5.676     14.922

Opties 11.995     6.133

Futures 0     37

Valutatermijntransacties 5.586     9.636

Beleggingen aan  
activa-zijde balans 1.845.834     2.039.170

Totaal beleggingen voor  

risico pensioenfonds 1.822.577     2.008.442

Vorderingen en schulden beleggingen 12.957     9.708

Depotbank 611     4.179

Beleggingen inclusief  
liquiditeiten 1.836.145     2.022.329

Het POB heeft in het verslagjaar niet belegd in premiebijdragende instellingen. In het verslagjaar heeft het POB 

geen beleggingen uitgeleend. 

Aansluiting beleggingen ten behoeve van de risicoparagraaf:

       Stand 

     Over-  ultimo 

     lopende  2016 

 Stand   Over- Te vorderen aan- en  Toepassen conform 

 ultimo  Liquide lopende dividend- verkopen  Look risico- 

 2016 middelen intrest belasting beleggingen Through paragraaf

Onroerend goed 148.973 0 0 0 0 0 148.973

Aandelen 637.710 0 0 0 0 -6.152 631.558

Vastrentende  

waarden 1.196.789 0 8.993 0 0 3.538 1.209.320

Derivaten 24.421 0 0 0 0 -510 23.911

Overige beleggingen 549 4.179 0 746 -31 3.124 8.567

Totaal 2.008.442 4.179 8.993 746 -31 0 2.022.329
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Bij toepassing van het look-through principe wordt door de betreffende beleggingsfondsen heen gekeken en 

vervolgens worden deze componenten toebedeeld naar hun desbetreffende beleggingscategorie. 

Methodiek bepaling marktwaarde:

  Intrinsieke 
  waarde 
  beleggings- Onaf- 
 Directe fondsen hankelijke Totaal Totaal 
 Markt- (andere NCW ultimo ultimo 
Beleggingen notering methode) berekening 2016 2015

Onroerende zaken – 148.973 – 148.973 139.988

Aandelen 67.923 569.787 – 637.710 591.333

Vastrentende waarden 662.301 532.676 1.812 1.196.789 1.001.413

Derivaten – – 24.421 24.421 89.874

Overige beleggingen – 549 – 549 0

Totaal per 31 december 730.224 1.251.985 26.233 2.008.442 1.822.608

Collateral
Het pensioenfonds heeft ISDA’s afgesloten met een aantal tegenpartijen. Met deze tegenpartijen kan het fonds 

swaps afsluiten voor het afdekken van een deel van het renterisico en/of valuta termijncontracten ter beheersing 

van valutarisico´s. Collateral uitwisseling met alle tegenpartijen vindt dagelijks plaats, voor zover het te storten of 

het te ontvangen collateral tenminste gelijk is aan minimale transferbedragen.

Het uitstaande collateral per ultimo verslagkwartaal is samengesteld uit Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse 

staatsleningen. Hiervoor zijn contracten (ISDA’s) afgesloten met een aantal tegenpartijen (Barclays, Citigroup 

GML, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC Bank, ING Bank, JP Morgan, Merrill Lynch, Rabobank en Royal Bank 

of Scotland). Er is onderpand (collateral) uitgewisseld om het tegenpartijrisico te reduceren. Als onderpand zijn 

staatsobligaties ontvangen met een waarde van € 19,4 miljoen. Bovendien zijn staatsobligaties als onderpand 

gegeven met een waarde van € 51,2 miljoen.
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  2016  2015

[2] Herverzekering  6.264  6.340

[3] Vorderingen en overlopende activa

Lopende intrest en dividend
Hieronder is opgenomen de aan het boekjaar toe te rekenen intrest en 

dividend van:

 – Vastrentende waarden 8.993  7.972

 – Derivaten 0  4.399

 – Overige beleggingen 0  0

  8.993  12.371

Beleggingen
Debiteuren effecten  130  653

Overige vorderingen
Terugvorderbare dividendbelasting 746  596

Premies 4.528  0

Vooruitbetaalde bedragen 903  0

Rekening courant herverzekeraars 12  14

Overige 41  5

  6.230  615

Totaal vorderingen en overlopende activa  15.353  13.639

[4] Liquide middelen
Kas Bank N.V. 4.179  611

ING Bank N.V. 2.305  108

  6.484  719

Totaal activa  2.067.271  1.866.532
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Passiva  2016  2015

[5] Reserves

Algemene reserve
Stand per 1 januari -135.212  5.346

Af: voor solvabiliteitsreserve -11.779  -70.624

Saldobestemming boekjaar 63.720  -69.934

Stand per 31 december  -83.271  -135.212

Solvabiliteitsreserve
Stand per 1 januari 278.552  207.928

Bij: uit algemene reserve 11.779  70.624

Stand per 31 december  290.331  278.552

Totaal Reserves  207.060  143.340

Het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt 74.205 104,1% 69.190 104,1%

Het vereist eigen vermogen bedraagt 290.331  278.552 116,4%

Het beschikbare eigen vermogen bedraagt 207.060  143.340 

De dekkingsgraad is  111,3%  108,4%

De beleidsdekkingsgraad is  106,8%  110,6%

De dekkingsgraad wordt berekend door het eigen vermogen plus de 

technische voorzieningen (inclusief herverzekering) te delen door de 

technische voorzieningen (inclusief herverzekering). Het afgelopen 

jaar is deze, op grondslagen van het Pensioenfonds, toegenomen van 

108,4% (2015) naar 111,3% (2016).

De berekening is als volgt:

(207.060 + 1.810.030 + 6.264 + 10.420) / (1.810.030 + 6.264 + 10.420) x 

100% = 111,3%

[6] Langlopende schuld

VPL-reserve overgangsregelingen
Stand per 1 januari 0  3.945

Rendementsbijschrijving 0  0

Premies 0  0

Toekenning overgangsmaatregelen 0  -3.299

Inkoop buffer 0  -564

Beschikbaar voor kosten 0  -82

Stand per 31 december  0  0
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  2016  2015

[7] Voorziening pensioenverplichtingen  
voor risico pensioenfonds
De voorziening pensioenverplichtingen per 31 december is als volgt 

opgebouwd:

Deelnemers (incl. vutters en arbeidsongeschikten) 806.625  753.030

Gewezen deelnemers 369.015  338.580

Pensioengerechtigden 634.761  590.094

Totale voorziening pensioenverplichtingen 1.810.401  1.681.704 
Af: voorziening onvoorwaardelijke toeslagverlening -371  -396

Blijft: voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening  1.810.030  1.681.308

Eigen rekening
Stand per 1 januari 1.681.308  1.591.978

Toevoeging pensioenopbouw 35.947  35.048

Toeslagverlening 8  19

Waardeoverdrachten -312  331

Verwachte uitkering -37.012  -34.513

Toevoeging kostenvoorziening 999  -50

Benodigde intrest -1.018  2.672

Wijziging rentetermijnstructuur 150.116  77.316

Toevoeging i.v.m. gewijzigde actuariële grondslagen -19.634  742

Overige -372  7.765

Stand per 31 december  1.810.030  1.681.308

Herverzekering
Stand per 1 januari 6.340  6.459

Mutatie -76  -119

Stand per 31 december  6.264  6.340

Totaal voorziening pensioenverplichtingen voor      
risico pensioenfonds  1.816.294  1.687.648
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  2016  2015

[8] Overige technische voorzieningen  
voor risico pensioenfonds

Voorziening arbeidsongeschiktheidsrisico’s
Stand per 1 januari 3.345  2.247

Premies 1.156  1.125

Rendementsbijschrijving 403  53

Premies en uitkeringen herverzekering -4  -4

Mutatie i.v.m. invalideren en revalideren -1.442  -122

Overige mutaties -228  46

Stand per 31 december  3.230  3.345

Voorziening slotuitkering
Stand per 1 januari 6.193  1.837

Bijschrijving rente -4  10

Overige mutaties 630  4.346

Stand per 31 december  6.819  6.193

Voorziening onvoorwaardelijke toeslagverlening
Stand per 1 januari 396  390

Risicopremies 0  -26

Bijschrijving rente 0  679

Overige mutaties -25  -647

Stand per 31 december  371  396

Totaal overige technische voorzieningen voor     
risico pensioenfonds  10.420  9.934

[9] Kortlopende schulden
Administratiekosten 904  497

Loonheffing en sociale premies 757  707

Derivaten met negatieve waarde 30.728  23.257

Effecten 161  663

Overige 947  486

  33.497  25.610

Totaal passiva  2.067.271  1.866.532

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten
(in duizenden euro)

Bezoldiging bestuursleden
De bestuurders van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken hebben in 2016 geen bezoldiging ontvangen.

Wel is aan bestuursvergoedingen, vacatiegelden en overige vergoedingen een totaalbedrag van € 381.000 door de 

stichting uitbetaald ten behoeve van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht.

Personeel
Gedurende het boekjaar 2016 had Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken geen personeelsleden in 

dienst.

Baten en lasten  2016  2015

[10] Beleggingsopbrengsten voor risico pensioenfonds

Directe beleggingsopbrengsten
Onroerende zaken 3.959  2.620

Zakelijke waarden 2.275  1.034

Vastrentende waarden 14.582  13.815

Derivaten 2.928  5.061

Subtotaal 23.744  22.530 

Liquide middelen -41  -12

Bijdragen van werkgevers en werknemers 1  3

Overige 5  15

Totaal directe beleggingsopbrengsten  23.709  22.536

Indirecte beleggingsopbrengsten

Gerealiseerde resultaten

Onroerende zaken -888  3.438

Zakelijke waarden 1.372  29.992

Vastrentende waarden 8.244  -3.302

Derivaten 141.716  25.322

Overige beleggingen -3  -3

Valutaverschillen 1.014  -33

Subtotaal 151.455  55.414 
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  2016  2015

Ongerealiseerde resultaten

Onroerende zaken 10.981  4.096

Zakelijke waarden 51.967  33.869

Vastrentende waarden 51.900  -21.193

Derivaten -89.528  -68.094

Overige beleggingen 0  0

Subtotaal 25.320  -51.322 

Totaal indirecte beleggingsopbrengsten  176.775  4.092

Kosten van vermogensbeheer
Beheerloon -2.336  -945

Bewaarloon -350  -188

Totaal kosten vermogensbeheer  -2.686  -1.133

Totaal beleggingsopbrengsten voor risico pensioenfonds  197.798  25.495

[11] Bijdragen van werkgevers en werknemers
OP-premie 1) 35.032  33.664

Inkoopsommen 0  0

  35.032  33.664

Kostendekkende premie 45.177  41.296

Gedempte kostendekkende premie 32.157  33.774

Feitelijke premie 35.032  33.664

De kostendekkende premie is als volgt samengesteld: 

 – Actuarieel benodigd 37.093  34.194

 – Opslag instandhouden vereist vermogen 6.083  4.445

 – Kostenopslag 2.001  2.657

 45.177  41.296 

1) Inclusief premie t.b.v. prepensioen
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  2016  2015

De gedempte premie is als volgt samengesteld: 

 – Actuarieel benodigd 19.578  27.537

 – Opslag instandhouden vereist vermogen 3.211  3.580

 – Opslag voorwaardelijke onderdelen 7.367  0

 – Kostenopslag 2.001  2.657

 32.157  33.774 

[12] Saldo van overdrachten van rechten
Overgenomen pensioenverplichtingen 625  1.704

Overgedragen pensioenverplichtingen -335  -1.646

  290  58

[13] Pensioenuitkeringen

Pensioenen
Ouderdomspensioen -32.704  -30.292

Invaliditeitspensioen -317  -356

Partnerpensioen -3.377  -3.149

Wezenpensioen -76  -69

Prepensioen -123  -294

Subtotaal -36.597  -34.160 

Andere uitkeringen
Overlijdensuitkeringen -36  -30

Compensatie overhevelingstoeslag -353  -318

Afkopen -339  -399

Subtotaal -728  -747 

Totaal pensioenuitkeringen  -37.325  -34.907
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  2016  2015

[14] Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor  
 risico pensioenfonds
Toevoeging pensioenopbouw -35.947  -35.048

Toeslagverlening -8  -19

Waardeoverdrachten 312  -331

Verwachte uitkering 37.012  34.513

Toevoeging kostenvoorziening -999  50

Benodigde intrest 1.018  -2.672

Wijziging rentetermijnstructuur -150.116  -77.316

Toevoeging i.v.m. gewijzigde actuariële grondslagen 19.634  -742

Overige 372  -7.765

  -128.722  -89.330

[15] Mutatie overige technische voorzieningen voor  
 risico pensioenfonds
Voorziening arbeidsongeschiktheidsrisico’s 115  -1.098

Voorziening slotuitkering -626  -4.356

Voorziening onvoorwaardelijke toeslagverlening 25  -6

  -486  -5.460

[16] Mutatie langlopende schuld VPL-regeling  0  3.945

[17] Herverzekering

Premies
Invaliditeitsrisico -4  -8

Overlijdensrisico -41  -31

  -45  -39

Uitkeringen uit herverzekering
Ouderdomspensioen  277  288

Totaal herverzekering  232  249
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  2016  2015

[18] Pensioenuitvoerings- en administratiekosten
Administratie -2.096  -2.607

Accountant (controle jaarrekening) -39  -35

Accountant (overige diensten) -42  -19

Actuaris -273  -361

De Nederlandsche Bank -107  -82

Vergoedingen bestuur, Raad van Toezicht  

en verantwoordingsorgaan -381  -375

Contributie Pensioenfederatie -21  -21

Overige -153  -274

Totaal Pensioenuitvoerings- en administratiekosten  -3.112  -3.774

[19] Overige baten en lasten
Uit beleggingen -2  149

Diversen 15  -23

  13  126

Saldo van baten en lasten  63.720  -69.934

  2016  2015

Actuariële analyse van het saldo
Beleggingsopbrengsten 197.798  25.495

Wijziging rentetermijnstructuur -150.885  20.719

Vervallen driemaandsmiddeling 0  -67.668

Wijziging UFR-methodiek 0  -30.631

Benodigde intresttoevoeging 619  -2.737

Premies -4.062  -5.159

Waardeoverdrachten -79  -274

Uitkeringen -34  -103

Sterfte 925  -1.110

Reguliere mutaties -115  89

Toeslagverlening -30  -42

Incidentele mutaties voorziening 19.631  -9.203

Overige -48  690

  63.720  -69.934
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Resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar 2016 als volgt te verdelen:

 2016
 x € 1.000

Algemene reserve 63.720

“Met digitale communicatie  
kunnen we u sneller en beter  

bereiken dan met papier.”
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“Betrouwbaarheid, kwaliteit en  
actualiteit vormen de basis  
van onze dienstverlening.”
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Risicoparagraaf
(bedragen in duizenden euro) 

Solvabiliteitsrisico
In de risicoparagraaf binnen het bestuursverslag is het beleid rond risicobeheersing uiteengezet. Hierna worden 

een aantal specifieke risico’s nader toegelicht en gekwantificeerd. 

Het belangrijkste risico dat het fonds loopt is het risico dat het niet over genoeg solvabiliteit beschikt. Indien het fonds 

niet solvabel is bestaat het risico dat het fonds de premie moet verhogen of dat een beperkte of geen toeslagverlening 

kan plaatsvinden voor (delen van) het deelnemersbestand. In het uiterste geval dient het fonds verworven 

pensioenaanspraken en pensioenrechten te verminderen. Hoe solvabel het pensioenfonds is wordt getoetst aan 

de hand van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend als de 12-maands voortschrijdend 

gemiddelde dekkingsgraad. Hoeveel eigen vermogen het fonds aan dient te houden gegeven de financiële risico’s die 

het loopt (na afdekking) op de balans komt tot uitdrukking in de door DNB voorgeschreven solvabiliteitstoets. Onder 

het huidige FTK geldt hierbij dat de vereiste dekkingsgraad op basis van de strategische verdeling afgezet wordt 

tegen de beleidsdekkingsgraad om te bepalen of het pensioenfonds in een tekort situatie verkeert.

De verschillende standaard risicofactoren hierin worden benoemd onder de noemer S1 tot en met S6 en de S10. Eind 

2016 wordt geen rekening meer gehouden met eventuele additionele risico’s. Hieromtrent heeft afstemming plaats 

gevonden met, bestuur, waarmerkend actuaris en DNB. Hierna zijn de uitkomsten weergegeven voor de verschillende 

risicocategorieën op basis van de strategische beleggingsmix ultimo 2016 van 115,9% en 2015 van 116,4%.

  2016  2015

 € % € %

Op basis van de strategische beleggingsmix

Renterisico (S1) 57.584 3,2 57.254 2,0

Zakelijke waarden risico (S2) 194.613 10,7 195.025 10,4

Valutarisico (S3) 60.181 3,3 61.680 0,8

Grondstoffenrisico (S4) 0 0,0 0 0,0

Kredietrisico (S5) 85.637 4,7 68.256 2,7

Verzekeringstechnisch risico (S6) 46.277 2,5 43.062 0,4

Concentratierisico (S8) 0 0,0 20.956 0,1

Actief beheer risico (S10) 20.693 1,1 18.222 0,1

Diversificatie-effect -174.654 -9,6 -185.903 

Vereist eigen vermogen (strategisch) 290.331 15,9 278.552 16,5
Afname voor toerekening totale TV  0,0  -0,1

 290.331 15,9 278.552 16,4

Aanwezige dekkingsgraad  111,3  108,4

Beleidsdekkingsgraad  106,8  110,6

Vereiste dekkingsgraad (strategische verdeling)  115,9  116,4

Vereiste dekkingsgraad (feitelijke verdeling)  115,1  116,2

Minimaal vereiste dekkingsgraad  104,1  104,1
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De dekkingsgraad wordt berekend door het eigen vermogen plus de technische voorzieningen (inclusief 

herverzekering) te delen door de technische voorzieningen (inclusief herverzekering). Het afgelopen jaar is deze, 

op grondslagen van het Pensioenfonds, toegenomen van 108,4% (2015) naar 111,3% (2016).

De beleidsdekkingsgraad wordt berekend als de 12-maands voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad. In de 

berekening van de beleidsdekkingsgraad is rekening gehouden met de aangepaste definitie van de becijfering van 

de dekkingsgraad. Zoals aangegeven dient de dekkingsgraad becijferd te worden door rekening te houden met het 

totale vermogen en de totale technische voorziening. In boekjaar 2015 was de beleidsdekkingsgraad van 110,6% 

leidend. Afgezet tegen de beleidsdekkingsgraad van 2016 van 106,8%, is de beleidsdekkingsgraad afgenomen met 

3,8%-punt.

Renterisico
De waarde van de beleggingen in vastrentende waarden kan fluctueren als gevolg van de verandering in 

marktrentes. Vanaf 2007 worden ook de verplichtingen op marktrente gewaardeerd, waardoor de waarde van de 

verplichtingen eveneens fluctueert als gevolg van verandering in marktrentes. 

Het renterisico wordt veroorzaakt, doordat de rentegevoeligheid van de verplichtingen afwijkt van de 

rentegevoeligheid van de beleggingen. Het Pensioenfonds kent een langere looptijd voor de beleggingen dan voor 

de looptijd van de pensioenverplichtingen. Onderstaande duratiecijfers geven meer inzicht.

Duratie van de vastrentende waarden (inclusief rentederivaten) 13,3 

Duratie van de pensioenverplichtingen 17,6

Voor de vaststelling van het renterisico bij het vereist eigen vermogen worden de kasstromen van de 

rentegevoelige beleggingen afgezet tegen de kasstromen van de voorziening pensioenverplichtingen. 

Vervolgens worden beide kasstromen afgezet tegen door DNB bepaalde renteschokken die per looptijd 

verschillen. Op basis van deze renteschokken kan de impact op de technische voorziening en de impact op alle 

rentegevoelige beleggingen worden berekend. Overeenkomstig kan een afdekkingspercentage worden berekend. 

Rentegevoeligheid is één van de belangrijkste factoren bij de bepaling van de (strategische) assetallocatie van de 

portefeuille. 

Het fonds kent een feitelijke renteafdekking ten behoeve van de vaststelling van het renterisico van 45,5%. 

Voor de bepaling van het vereist eigen vermogen op basis van de strategische verdeling wordt een strategische 

renteafdekking voor de vaststelling van het renterisico van 43,7% gehanteerd.

Op basis van de Vereist Eigen Vermogen berekeningen bedraagt de buffer voor het feitelijk renterisico € 55.755 

(3,1%) en voor het strategisch renterisico € 57.584 (3,2%) ultimo 2016.

Zakelijke waarden risico
Het pensioenfonds loopt het risico dat haar beleggingen in aandelen, vastgoed en alternatieve beleggingen 

in waarde dalen. In het beleggingsbeleid wordt met dergelijke risico’s rekening gehouden door ondermeer een 

toepassing van voldoende spreiding in de beleggingsportefeuille naar categorieën van markten en beleggingen. 

De volatiliteit van de marktwaarden (prijsrisico’s) van beleggingen wordt periodiek geëvalueerd en kan leiden tot 

bijstellingen in het vermogensbeheer. In onderstaande tabel wordt de verdeling naar de verschillende aandelen 

categorieën getoond:
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Op basis van de feitelijke beleggingsverdeling ultimo 2016 bedraagt het zakelijke waarden risico 181.084 (9,9%). 

Op basis van de strategische verdeling volgt er conform de standaardmethodiek van DNB een zakelijke waarden 

risico van 194.613 (10,7%). Binnen deze buffers is tevens rekening gehouden met een additionele buffer voor 

leverage. 

  2016  2015

 € % € %

Verdeling zakelijke waarden per categorie:

Onroerende zaken

 – Aandelen vastgoedmaatschappijen 148.973 19,1 138.150 19,1

 – Aandelen    

 – Ontwikkelde markten 554.321 71,0 519.346 71,6

 – Opkomende markten 77.237 9,9 67.683 9,3

Totaal 780.531 100,0 725.179 100,0

Valutarisico
De pensioenverplichtingen luiden in euro’s, de mogelijke risico’s als gevolg van valutakoersontwikkelingen komen 

daarom alleen bij de beleggingen tot uitdrukking. Het valutarisico is van belang voor zowel directe posities in een 

valuta, als voor beleggingen die gewaardeerd zijn in een andere valuta. 

Voor de vaststelling van het valutarisico (S3) wordt uitgegaan van een waardedaling van de beleggingen in 

vreemde valuta in ontwikkelde markten van 20% en van een waardedaling van de beleggingen in vreemde 

valuta in opkomende markten van 35%. In totaliteit is 42% van de totale portefeuille belegd in objecten tegen 

andere valuta dan de euro. Van de totale portefeuille wordt 24% afgedekt door middel van valutaderivaten. De 

strategische blootstelling in niet-eurolanden is vastgesteld op basis van de landenverdeling van de onderliggende 

benchmark, waarbij rekening is gehouden met de strategische valuta-afdekking.

Op basis van de feitelijke beleggingsverdeling ultimo 2016 bedraagt het valutarisico 54.291 (3,0%). Op basis van de 

strategische verdeling resulteert een valutarisico van 60.181 (3,3%).

Grondstoffenrisico
Het fonds kent ultimo 2016 geen beleggingen in grondstoffen. Aldus is er geen sprake van grondstoffenrisico.

Kredietrisico
Bij het kredietrisico dient het effect van de kredietwaardigheid van de partijen, waarin belegd wordt, tot 

uitdrukking te komen. Het kredietrisico komt tot uitdrukking in de zogenaamde creditspread. Deze creditspread 

is het verschil tussen de uitkering die afhangt van de kredietwaardigheid van de tegenpartij en een uitkering die 

met volledige zekerheid (risicovrij) tot uitkering zal komen. Ter beperking van het kredietrisico gelden binnen 

het pensioenfonds restricties voor de samenstelling van de vastrentende portefeuilles met betrekking tot 

geografische spreiding, verdeling over verschillende debiteurencategoriëen, de minimale kwaliteit van de debiteur 

(“rating”) en voor de omvang van de beleggingen per debiteur.
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  2016  2015

 € % € %

Rating vastrentende waarden:

AAA 315.644 26,1 321.944 31,7

AA 327.817 27,1 260.272 25,6

A 111.883 9,3 82.359 8,1

BBB 203.092 16,8 147.598 14,5

Lager dan BBB 195.300 16,1 155.504 15,3

Geen rating 55.584 4,6 47.825 4,8

Totaal 1.209.320 100,0 1.015.502 100,0

Verdeling vastrentende waarden naar looptijd:

Resterende looptijd < 1 jaar 101.178 8,4 95.488 9,4

Resterende looptijd 1-5 jaar 292.605 24,2 236.990 23,3

Resterende looptijd >= 5 jaar 815.537 67,4 683.024 67,3

 1.209.320 100,0 1.015.502 100,0

Ultimo 2016 bedraagt het kredietrisico 85.305 (4,7%) op basis van de feitelijke verdeling en 85.637 (4,7%) op basis 

van de strategische verdeling.

Verzekeringstechnisch risico (actuarieel risico)
De belangrijkste actuariële risico’s zijn de risico’s van langleven, overlijden en arbeidsongeschiktheid. 

Het langlevenrisico is het belangrijkste verzekeringstechnische risico. Langlevenrisico is het risico dat 

deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van de voorziening 

pensioenverplichtingen. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de 

uitkering van de pensioenverplichting. Volgens informatie van het CBS en het Actuarieel Genootschap stijgt de 

levensverwachting van mannen en vrouwen sneller dan eerder werd aangenomen. 

Het overlijdensrisico ontstaat doordat deelnemers eerder komen te overlijden dan gemiddeld verondersteld 

in de tarifering. Dit geldt voor pensioenvormen waarvoor een uitkering bij overlijden is verzekerd 

(bijvoorbeeld nabestaandenpensioen). Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het Fonds 

voorzieningen moet treffen voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en het toekennen van een 

arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor dit risico wordt jaarlijks een risicopremie in rekening gebracht. 

Ultimo 2016 kent het verzekeringstechnisch risico van zowel de feitelijke als de strategische verdeling een 

omvang van € 46.277 (2,5%).

Concentratierisico
Als een adequate spreiding van activa en passiva ontbreekt, loopt het fonds concentratierisico. Ten behoeve van 

risicomanagement en het prudent person beginsel dient het fonds rekening te houden met concentratierisico, 
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hetgeen kan resulteren in het aanhouden van een reserve in het eigen vermogen. In het standaardmodel is de 

gevoeligheid van het eigen vermogen voor het concentratierisico gelijkgesteld aan 0%.

  2016  2015

 € % € %

Verdeling van de aandelen, onroerend goed beleggingen en vastrentende  

beleggingen naar regio (derivaten en overige beleggingen zijn hierin niet  

meegenomen):

Opkomende markten 289.954 14,6 299.668 17,2

Europa 1.149.321 57,8 1.033.437 59,4

Azië 124.236 6,2 79.234 4,5

Noord Amerika 397.044 20,0 319.850 18,4

Wereldwijd 2.363 0,1 7.384 0,4

Overige 26.933 1,3 1.108 0,1

Totaal 1.989.851 100,0 1.740.681 100,0

Aandelen en onroerend goed naar sector:

Onroerende zaken:

 – Participaties in vastgoed beleggingsfondsen 148.973 19,1 138.150 19,0

Aandelen:

 – Financiële instellingen 109.654 14,0 122.288 16,9

 – Informatietechnologie 91.098 11,7 74.348 10,3

 – Industriële ondernemingen 65.170 8,3 72.954 10,1

 – Niet-cyclische consumentengoederen 58.921 7,5 63.225 8,7

 – Cyclische consumentengoederen 74.941 9,6 71.899 9,9

 – Farmacie 64.966 8,3 67.319 9,3

 – Energie 34.832 4,5 34.800 4,8

 – Nutsbedrijven 11.905 1,5 9.529 1,3

 – Telecommunicatie 28.190 3,6 26.862 3,7

 – Basisindustrieën 35.268 4,5 34.331 4,7

 – Vastgoed 25.646 3,3 0 0,0

 – Andere sectoren 30.967 4,1 9.474 1,3

Totaal 780.531 100,0 725.179 100,0
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Grote posten: aandelen en vastgoed beleggingsfondsen van eenzelfde uitgevende instelling groter dan 5% van de 

totale beleggingen in aandelen en onroerende zaken

  2016  2015

 € % € %

Onroerende zaken

 – ING Dutch Residential Fund IV 65.679 8,4 60.104 8,3

 – Kempen International Funds 53.711 6,9 46.195 6,4

Aandelen

 – Aberdeen GL-EMMKT – – 38.863 5,4

 – Baillie Gifford Jpn 40.298 5,2 0 0,0

 – NN Institutioneel dividend 47.843 6,1 40.162 5,5

 – ING Div aandelen Basisfonds – – – –

 – Altis Multimanager Europe Equity Fund 140.607 18,0 132.291 18,2

 – Altis Multimanager North America Equity Fund 185.397 23,8 183.030 25,2

Totaal 533.535 68,4 500.645 69,0

Vastrentende waarden

Verdeling vastrentende waarden per soort:

Staatsobligaties, niet index-linked 594.717 49,2 635.482 62,6

Index-linked obligaties 128.763 10,6 93.823 9,2

Hypothecaire leningen 103.518 8,6 0 0,0

Bedrijfsobligaties 349.329 28,9 261.809 25,8

Kortlopende vorderingen op banken 32.993 2,7 24.388 2,4

Totaal 1.209.320 100,0 1.015.502 100,0
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Grote posten: vastrentende waarden van eenzelfde uitgevende instelling groter dan 5% van de totale beleggingen 

in vastrentende waarden

  2016  2015

 € % € %

Germany (Fed Rep) (Duitse staatsobligaties) 174.344 14,4 152.523 15,0

Dutch Govt (Nederlandse staatsobligaties) 103.667 8,6 106.208 10,5

France Govt (Franse staatsobligaties) 164.810 13,6 125.648 12,4

AEAM Dutch Mortgage Fund 105.241 8,7 – –

Barings Global Loan Fund 100.476 8,3 – –

Standard Life Investments Global 69.288 5,7 – –

SLI-EUR CORP SUST – – 78.648 7,7

Stone Harbor Inv Emg Markets Local CCY – – 58.564 5,8

Babson Capital Global Investment – – 90.222 8,9

IGSF-EMMK – – 57.131 5,6

Totaal 710.972 59,3 668.944 65,9

Derivatenposities
Rentederivaten 24.289 101,6 90.640 96,8

Aandelenderivaten 9.597 40,1 6.644 7,1

Valutaderivaten -9.975 -41,7 -3.611 -3,9

Kredietderivaten 0 0,0 0 0,0

Totaal 23.911 100,0 93.673 100,0

Overige beleggingen
Liquide middelen beschikbaar voor beleggingen 8.567 100,0 1.197 66,8

Overig 0 0,0 594 33,2

Totaal 8.567 100,0 1.791 100,0

Actief beheer risico
Actief beheer risico ontstaat doordat vermogensbeheerders actief beheer voeren op (delen van) de 

beleggingsportefeuille. Onder actief beheer worden afwijkende posities in portefeuilles verstaan die worden 

ingenomen ten opzichte van de strategische benchmarks. De mate van actief beheer wordt bepaald aan de 

hand van de tracking error. Een lage tracking error impliceert dat het feitelijke rendement dicht bij de gekozen 

benchmark ligt, terwijl een hoge tracking error aangeeft dat het rendement duidelijk van de benchmark afwijkt. 

Een hogere tracking error impliceert een hoger actief beheer risico. Actief beheer risico wordt in beginsel alleen 

becijferd voor de aandelenportefeuille bij een tracking error groter dan 1%. Naast de tracking error wordt bij de 

becijfering van het actief beheer risico rekening gehouden met de total expense ratio (TER).Actief beheer risico 

ontstaat doordat vermogensbeheerders actief beheer voeren op (delen van) de beleggingsportefeuille.



86

Ultimo 2016 bedraagt het actief beheer risico op basis van de feitelijke verdeling € 19.643 (1,1%) en op basis van de 

strategische verdeling € 20.693 (1,1%).

Uitbestedingsrisico
Zie voor een nadere beschrijving van dit risico de risicoparagraaf op pagina 25 van het bestuursverslag.

Ondertekening jaarrekening
Vastgesteld te Utrecht d.d. 13 juni 2017.

Het bestuur 

Mevrouw C.P.M. Teunissen De heer W.L.M. Schapendonk-van Horne 

Voorzitter Secretaris

De heer R.J. Pronk De heer W.R. Oosterink

Mevrouw E.H. Janssen Vacature
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Overige gegevens

Resultaatbestemming

Statutaire bepalingen omtrent de resultaatbestemming
In de statuten is geen bepaling opgenomen over de resultaatbestemming.
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Actuariële verklaring

Opdracht
Door Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken te ‘s-Gravenhage is aan Towers Watson Netherlands B.V. de 

opdracht verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 

2016. 

Onafhankelijkheid
Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken, zoals vereist 

conform artikel 148 van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds.

Gegevens
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de 

verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds. 

Voor de toetsing van de technische voorzieningen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij 

gebaseerd op de financiële gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening.

Afstemming accountant
Op basis van de door mij en EY gehanteerde Handreiking heeft afstemming plaatsgevonden over de 

werkzaamheden en de verwachtingen bij de controle van het boekjaar. Voor de toetsing van de technische 

voorzieningen en voor de beoordeling van de vermogenspositie als geheel heb ik de materialiteit bepaald op € 9,2 

miljoen. Met EY ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven € 460.000 te rapporteren. Deze 

afspraken zijn vastgelegd en de uitkomsten van mijn bevindingen zijn met de accountant besproken.

Ik heb voorts gebruik gemaakt van de door de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole onderzochte 

basisgegevens. De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien 

van de betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en de overige uitgangspunten 

die voor mijn oordeel van belang zijn.

Werkzaamheden
Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in artikel 147 

van de Pensioenwet, onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. De door 

het pensioenfonds verstrekte administratieve basisgegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als uitganspunt van 

de door mij beoordeelde berekeningen heb aanvaard.

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer onderzocht of: 

 – De technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen toereikend 

zijn vastgesteld

 – De kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten

 – Het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person regel 

Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. Daarbij heb ik mij 

gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen en 

is mede het financieel beleid van het pensioenfonds in aanmerking genomen.
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Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten 

geen onjuistheden van materieel belang bevatten.

De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk 

Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag 

voor mijn oordeel.

Oordeel
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als 

geheel bezien, toereikend vastgesteld. 

Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het wettelijk vereist eigen vermogen, 

maar niet lager dan het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen.

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 

140 van de Pensioenwet, met uitzondering van 132.

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij het vereist 

eigen vermogen, maar ten minste gelijk aan de dekkingsgraad bij het minimaal vereist eigen vermogen.

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken is gebaseerd op de tot 

en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie 

is naar mijn mening niet voldoende, omdat het aanwezig eigen vermogen later is dan het vereist eigen vermogen. 

Daarbij is in aanmerking genomen dat de mogelijkheden tot het realiseren van beoogde toeslagen beperkt zijn.

Purmerend, 13 juni 2017

Mw. A. Plekker AAG 

Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Verklaring over de in het verslag over het boekjaar opgenomen jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit verslag over het boekjaar opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken op 31 

december 2016 en van het resultaat over 2016, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 

geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De jaarrekening bestaat uit:

 – de balans per 31 december 2016;

 – de staat van baten en lasten over 2016;

 – de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (hierna: de stichting) zoals vereist 

in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor 

de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit
Materialiteit € 15.200.000

Toegepaste benchmark 0,75% van het pensioenvermogen, zijnde het totaal van voorziening 

pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds, de overige technische voorzieningen 

voor risico pensioenfonds en de reserves.

Nadere toelichting Wij hebben voor deze grondslag gekozen omdat dit het vermogen betreft dat de basis 

vormt voor de berekening van de (beleids)dekkingsgraad. Voor het bepalen van het 

percentage hebben wij gelet op de financiële positie van de stichting en de mate waarin 

de beleidsdekkingsgraad zich rondom een kritische grens bevindt. Aangezien de stichting 

in een herstelsituatie zit maar de beleidsdekkingsgraad per jaareinde niet dichtbij een 

kritieke grens ligt, hebben wij een percentage van 0,75% gehanteerd.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers 

van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. 

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan de raad van toezicht en het bestuur tijdens onze controle 

geconstateerde afwijkingen boven de € 760.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening 

om kwalitatieve redenen relevant zijn.

De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk 

waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de raad van 

toezicht en het bestuur gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de 

jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat 

kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.
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Risico Onze controleaanpak

Ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad

De solvabiliteit van een pensioenfonds wordt gemeten 

aan de hand van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad 

brengt de verhouding tussen de (netto) activa en 

pensioenverplichtingen tot uitdrukking en is daarmee 

een graadmeter voor de financiële positie van een 

pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad is de 

gemiddelde dekkingsgraad van de twaalf maanden 

voorafgaand aan het moment van vaststelling. 

De stichting is wettelijk verplicht om de 

beleidsdekkingsgraad te hanteren als basis 

voor bepaalde beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld 

inzake indexatie en kortingen. Daarnaast is de 

beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te 

bepalen of de stichting voldoende buffers heeft.

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole 

in aanmerking genomen risico is dat de (beleids)

dekkingsgraad niet juist wordt vastgesteld.

Door controle van de balans onderzoeken wij de 

samenstellende delen van de dekkingsgraad. 

De balans en daarmee de dekkingsgraad per 

31 december 2016 hebben wij mede met 

gebruikmaking van de werkzaamheden van de 

certificerend actuaris gecontroleerd. Wij hebben 

de ontwikkelingen in de financiële positie van de 

stichting beoordeeld op basis van het actuarieel 

rapport van de certificerend actuaris en onze 

controle van de jaarcijfers. Vanwege de gevoeligheid 

van schattingselementen hebben wij specifiek 

aandacht besteed aan de waardering van de (illiquide) 

beleggingen en de waardering van de technische 

voorzieningen. De werkzaamheden die wij in dit 

kader hebben uitgevoerd zijn in de kernpunten hierna 

beschreven.

Wij controleren geen andere maandelijkse 

dekkingsgraden dan de dekkingsgraad ultimo boekjaar. 

Ten aanzien van andere maandelijkse dekkingsgraden 

hebben wij de navolgende toetsingswerkzaamheden 

verricht, die minder zekerheid geven dan een controle 

van twaalf maand-dekkingsgraden. 

 – Wij hebben de opzet van het 

totstandkomingsproces van de berekening van de 

maandelijkse dekkingsgraad onderzocht alsmede 

de juiste maandtoerekening van zogenaamde key 

items vastgesteld. Voor boekjaar 2016 hebben wij 

de overgang naar de meest recente prognosetafel 

en de wijziging van de ervaringssterfte als key 

items geïdentificeerd.

 – Daarnaast heeft de certificerend actuaris een 

plausibiliteitstoets uitgevoerd op de ontwikkeling 

van de dekkingsgraad gedurende het jaar in relatie 

tot de ontwikkelingen in de belangrijkste factoren, 

zoals de rentecurve. Wij hebben kennisgenomen 

van de uitkomst van deze werkzaamheden van de 

certificerend actuaris.
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Risico Onze controleaanpak

Waardering en toelichting van niet-(beurs)genoteerde beleggingen

De beleggingen zijn een significante post op de balans 

van de stichting. Alle beleggingen dienen krachtens de 

Pensioenwet te worden gewaardeerd op marktwaarde. 

Voor een groot deel van de beleggingen is deze 

marktwaarde te verifiëren aan transacties die tot stand 

zijn gekomen op de financiële markten (marktprijzen), 

maar er zijn ook beleggingen die worden gewaardeerd 

op basis van netto-contante-waardeberekeningen 

of een andere geschikte methode, waaronder de 

intrinsieke waarde per participatie voor posities in niet-

(beurs)genoteerde beleggingsfondsen. 

De waarderingsonzekerheid neemt inherent 

toe bij (onafhankelijke) taxaties en netto-

contante-waardeberekeningen en hangt samen 

met de beschikbaarheid en toepasbaarheid 

van marktgegevens. De  posities in niet-(beurs)

genoteerde fondsen, met name vastgoedfondsen en 

een hypothekenfonds,  kennen eveneens inherente 

waarderingsonzekerheid doordat de waarde wordt 

ontleend aan de meest recente rapportages van de 

fondsmanagers.

De stichting heeft de waarderingsgrondslagen voor de 

beleggingen beschreven in de paragraaf ‘Grondslagen 

voor waardering en resultaatbepaling’ en een nadere 

toelichting opgenomen in toelichting ‘[1] Beleggingen 

voor risico pensioenfonds’. Uit deze toelichting blijkt 

dat per 31 december 2016 € 1.252,0 miljoen is belegd 

in niet-(beurs)genoteerde fondsen (62,3% van de totale 

beleggingen). Hiervan heeft € 254,2 miljoen (12,7% van 

de totale beleggingen) betrekking op vastgoed- en 

hypothekenfondsen.

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in 

aanmerking genomen risico is dat de niet-(beurs)

genoteerde beleggingen niet juist gewaardeerd zijn. 

In onze risico-inschatting houden wij rekening met 

het feit dat de onderliggende beleggingen in de niet-

(beurs)genoteerde aandelen- en obligatiefondsen 

veelal genoteerde marktprijzen als basis van de 

waardering kennen hetgeen de schattingsonzekerheid 

verlaagt.

Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen 

beoordeeld en controlewerkzaamheden uitgevoerd op 

de waardering van de beleggingen per 31 december 

2016.

Voor niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen zijn 

de waarderingen geverifieerd met gecontroleerde 

jaarrekeningen 2016 van deze fondsen. Waar 

deze (nog) niet beschikbaar zijn omvat onze 

controle aansluiting met de meest recente (niet-

gecontroleerde) rapportages van de fondsmanagers, 

alsmede onderzoek van de uitkomsten van 

back-testing procedures (met gecontroleerde 

jaarrekeningen).

Tevens hebben wij de toelichtingen met betrekking tot 

de beleggingen onderzocht.
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Risico Onze controleaanpak

Waardering van en toelichting ten aanzien van de technische voorzieningen

De technische voorzieningen waaronder de 

voorziening pensioenverplichtingen betreffen een 

significante post in de balans van de stichting. 

De technische voorzieningen dienen krachtens 

de Pensioenwet te worden gewaardeerd op 

marktwaarde. De waardering is gevoelig voor 

de gehanteerde (actuariële) veronderstellingen 

en schattingselementen. Hier ligt een aantal 

belangrijke conventies aan ten grondslag namelijk 

dat voor de waardering uitgegaan wordt van de 

door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur 

alsmede de meest recente informatie (tafels) 

omtrent de levensverwachting, zoals gepubliceerd 

door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG). 

In aanvulling op de tafels wordt gecorrigeerd voor 

de ingeschatte ervaringssterfte bij de stichting, 

zijnde de fondsspecifieke ervaringssterfte. Deze 

veronderstellingen hebben tezamen met de hoogte 

van de kostenopslag, waaraan eveneens schattingen 

ten grondslag liggen, bijzondere aandacht gehad in 

onze controle. 

De stichting heeft de waarderingsgrondslagen 

voor de voorziening pensioenverplichtingen 

beschreven in de paragraaf ‘Grondslagen voor 

waardering en resultaatbepaling’ en een nadere 

toelichting opgenomen in toelichting ‘[7] Voorziening 

pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds’. 

Hieruit blijkt dat schattingswijzigingen hebben 

plaatsgevonden door toepassing van de meest recente 

prognosetafels (verhoging voorziening € 6,5 miljoen) 

en aanpassing van de ervaringssterfte op basis 

van nader onderzoek (verlaging voorziening € 26,2 

miljoen).

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in 

aanmerking genomen risico is dat de technische 

voorzieningen niet toereikend gewaardeerd zijn.

het kader van de jaarrekeningcontrole onderzochte 

basisgegevens, waaronder de pensioenaanspraken van 

deelnemers. Gegeven onze eindverantwoordelijkheid 

voor het oordeel over de jaarrekening als geheel 

hebben wij met de certificerend actuaris onze 

planning, werkzaamheden, verwachtingen en 

uitkomsten afgestemd voor de controle van boekjaar 

2016. Hierbij hebben wij specifiek aandacht gevraagd 

voor de toets van de ervaringssterfte op basis van 

de toegepaste prognosetafels en de effecten van 

de wijzigingen hierin, de toereikendheid van de 

kostenopslag alsmede de toepassing van de door DNB 

gepubliceerde rentetermijnstructuur.

Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen 

beoordeeld en controlewerkzaamheden 

uitgevoerd op de waardering van de voorziening 

pensioenverplichtingen per 31 december 2016. 

 – Daartoe hebben wij ons een beeld gevormd van 

de redelijkheid van de aannames en schattingen 

van het bestuur met betrekking tot de gekozen 

actuariële grondslagen alsmede de uitkomsten 

van het actuariële grondslagenonderzoek en de 

gehanteerde waarderingsgrondslagen besproken 

met de certificerend actuaris.

 – Hierbij hebben wij met inachtneming van het 

oordeel van de certificerend actuaris, gelet op de 

besluitvorming van het bestuur, de recentheid van 

beschikbaar grondslagenonderzoek, de toetsing 

op de onderbouwing van de daarin opgenomen 

veronderstellingen, de uitkomsten van beschikbare 

tussentijdse evaluaties, de uitkomsten van de 

actuariële analyse over meerdere jaren en de 

aanwezigheid van een consistente gedragslijn.
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Verklaring over de in het verslag over het boekjaar opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het verslag over het boekjaar andere informatie, 

die bestaat uit:

 – het bestuursverslag, bestaande uit het voorwoord en het verslag van het bestuur; 

 – de overige gegevens;

 – andere informatie, bestaande uit meerjarenoverzicht, organisatie, verslag raad van toezicht, verslag 

verantwoordingsorgaan en de bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 – met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

 – alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze 

werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 

overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 

de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 

om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 

is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening is onderworpen aan de goedkeuring van de raad 

van toezicht.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 

dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 

en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 – het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude 

is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 

opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

 – het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

 – het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan;

 – het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 

het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 

toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;

 – het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen;

 – het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht en het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing 

van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht en het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over 

onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht en het bestuur over alle 

relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee 

verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.



Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken  //  Jaarverslag 2016 97

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de raad van 

toezicht en het bestuur hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit 

is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden 

in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Maastricht, 13 juni 2017

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. P.A.E. Dirks RA
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Bijlagen

[1] - POB Beleidskeuzematrix
Het POB werkt met de onderstaande beleidskeuzematrix als hulpmiddel voor het beleid.

Beleidsdekkings- 

graad (BDG) Niveau (2016)

premie als 

percentage 

salarissom

toeslagverlening 

actieven, 

pensioengerechtigden 

en slapers (prijsindex) Beleggingen

Boven de 

indexatie DG

BDG ≥ 125% Kostendekkende 

premie (gedempt) 

met een maximum 

van 20% van de 

salarissom

Volledige 

toeslagverlening 

inclusief inhaaltoeslag 

Inhaaltoeslag gelijk aan  

1/5e deel van surplus

Beleggingsplan 2016:

Matching portefeuille 

42%

 – staatsobligaties, cash, 

swaps

 – bedrijfsobligaties 

(credits), hypotheken

Return portefeuille 58%

 – aandelen, vastgoed, 

hedge funds

 – obligaties wereldwijd, 

ABS, EMD

Renteafdekking:

 – Dynamisch, 

afhankelijk van 

renteniveau

Boven de 

toeslagdrempel, 

maar onder de 

indexatieDG

BDG ≥ 110%

BDG < 125%

Gedeeltelijke toeslag  

(lineair oplopend)

Boven de 

ondergrens, 

maar onder de 

Toeslagdrempel

BDG ≥ 104,1% 

BDG < 110%

Geen toeslag

Lange termijn 

herstelplan tot Vereist 

Vermogen van maximaal 

10 jaar (kortingen 

minimaal tijdsevenredig)

Onder de 

ondergrens

BDG<104,1%

Onder het nFTK wordt het toeslagbeleid en het verlenen van mogelijke inhaaltoeslagen vooral geregeld door 

de hoogte van de beleidsdekkingsgraad en de strategisch vereiste dekkingsgraad. Bovenstaand overzicht biedt 

duidelijke richtlijnen zodat ons fonds geen onvoorziene risico’s loopt bij premie- en toeslagenbeleid.
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[2] - POB Benchmarks beleggingsportefeuille

Matchingportefeuille:
Het rendement van de Voorziening Pensioen Verplichtingen, op basis van marktwaarden.

Vastrentende waarden:
Bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit: Composite op basis van Barclays Global Corporate (EUR hedged) Index en 

IBOXX Euro Corporate Index.

Overige vastrentende waarden: Compositie op basis van maatwerk Barclays Capital Eurozone CPI Bond index, JP 

Morgan Emerging Market Bond index en Credit Suisse Leveraged Loan Index.

Aandelen: 
Compositie op basis van de Morgan Stanley Capital International indices voor Europa, Verenigde Staten, Japan, 

Pacific ex Japan, Europese Small caps, opkomende markten en wereldwijde aandelen.

Vastgoedmaatschappijen:
Compositie met een samenstelling van beursgenoteerde fondsen en niet-beursgenoteerde fondsen. Voor de 

beursgenoteerde fondsen geldt als benchmark een composite van de GPR European Property Fundamental index 

en GPR Global Property Fundamental index en voor de niet-beursgenoteerde fondsen geldt als benchmark een 

composite bestaande uit de sector indices van de ROZ/IPD Dutch Property index.

Converteerbare obligaties
UBS Global Convertibles Focus Euro index (hedged).

Totaal:
Compositie op basis van de normverdeling van het vermogen en de bijbehorende benchmark per 

beleggingscategorie.
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2016 2015 2014 2013 2012

PF BM PF BM PF BM PF BM PF BM

Matching 10,69 8,36 -0,52 -1,77 28,94 28,65 -5,44 -5,90 9,85 9,76

Return 9,00 9,03 2,43 2,52 6,11 7,86 11,81 10,51 13,17 12,22

Vastrentend 10,20 10,30 -3,01 -1,82 4,13 5,31 -5,11 -4,35 17,07 16,47

Aandelen 8,49 9,16 10,28 9,87 13,14 15,94 20,43 18,55 16,74 15,52

Convertibles 2,95 0,58 4,69 3,6 4,58 4,74 15,62 12,82 11,68 11,04

Vastgoed 6,85 6,20

Vastgoed beursgenoteerd 6,60 6,37 9,96 10,72 26,54 26,07 0,64 1,48 29,45 29,49

Vastgoed niet beursgenoteerd 12,11 14,53 8,36 8,95 0,42 3,06 -3,47 -2,55 -0,76 -0,76

Commodities -2,48 -1,46

Bijdrage valuta afdekking -0,32 -0,32 -3,97 -3,97 -4,06 -4,06 2,72 2,72 0,63 0,55

Bijdrage swaptions 1,13 1,13 -0,34 -0,34 4,66 4,66 -1,87 -1,87 -0,06 -1,24

Bijdrage aandelenopties -0,42 -0,42 0,24 0,24 -0,41 -0,41 -1,27 -1,27 -1,24 -0,06

Totaal rendement 11,03 10,46 1,57 1,51 20,56 21,72 1,60 0,52 14,51 13,88

Z-score 0,31 0,05 -0,79 0,79 0,64
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[3] - Verslag Verantwoordingsorgaan over boekjaar 2015 inclusief reactie bestuur
De taak van het Verantwoordingsorgaan (hierna: VO) is tweeledig.

Het bestuur moet verantwoording afleggen aan het VO over het beleid, de wijze waarop het is uitgevoerd en over 

de naleving van de bij of krachtens de wet vastgestelde principes voor goed pensioenfondsbestuur. Het VO geeft 

na afloop van het boekjaar een oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de 

jaarrekening en andere informatie, zoals de rapportage van de Raad van Toezicht. In het oordeel betrekt het VO 

ook de beleidskeuzes voor de toekomst en de statutair bepaalde evenwichtige belangenafweging. Het oordeel van 

het VO wordt, samen met de reactie van het bestuur, opgenomen in het jaarverslag.

Het VO is adviesorgaan voor het bestuur. In het reglement Verantwoordingsorgaan is opgenomen over welke 

beleidsonderdelen het bestuur verplicht is advies te vragen aan het VO alvorens besluiten te nemen. Ook kan het 

VO op eigen initiatief adviezen uitbrengen. Verderop in dit verslag is opgenomen op welke beleidsaspecten het VO 

in 2015 adviezen heeft uitgebracht.

Sinds 1 juli 2014 bestaat het VO uit 6 leden tw.: 3 leden op voordracht van de werknemersorganisaties, 1 lid 

gekozen door de pensioengerechtigden en 2 leden op voordracht van de werkgeversorganisatie. De verhouding 

tussen de leden op voordracht van de werknemersorganisaties en de door de pensioengerechtigden gekozen 

lid/leden wordt bepaald door het aantal actieve deelnemers en het aantal pensioengerechtigden. Zodra daar 

getalsmatig aanleiding toe is zal de verdeling worden aangepast.

Het VO heeft bij de beoordeling van het functioneren van het bestuur dankbaar gebruik gemaakt van de 

Rapportage 2015 van de Raad van Toezicht. 

Terugblik op het verslag van het VO 2014
Helaas ontbreekt in het jaarverslag 2014 de reactie van het bestuur op het verslag 2014 van het VO. Opnieuw is 

afgesproken dat zowel het verslag van het VO als de reactie daarop van het bestuur in het jaarverslag worden 

opgenomen.

Op enkele items die in het verslag 2014 van het VO aan de orde kwamen zijn onderstaand nog aanvullende 

opmerkingen opgenomen.

Reactie bestuur:
Het verslag 2014 alsmede de reactie van het bestuur hierop zijn opgenomen in het jaarverslag inzake boekjaar 

2015.

Tijdige informatievoorziening is een van de belangrijke pijlers op basis waarvan het VO goed kan functioneren. 

Mede naar aanleiding van de opmerkingen in het VO-verslag 2014 is hierover met het bestuur gesproken. In het 

verslagjaar is een belangrijke verbetering in de informatievoorziening gerealiseerd. De omvang en kwaliteit van de 

informatie is verbeterd en er hebben enkele bijeenkomsten met het bestuur plaatsgevonden, waarin specifieke 

onderwerpen werden toegelicht. Nog openstaat de toevoeging van een duidelijke onderbouwing van de besluiten 

in de bestuursbesluitenlijst, zeker daar waar de evenwichtige belangenafweging aan de orde is. Voor 2016 is een 

uitbreiding in deze zin toegezegd.

Reactie bestuur:
Aan de besluitenlijst die aan het VO wordt verstrekt wordt een nadere onderbouwing opgenomen.  

Het VO verzocht het bestuur zich te oriënteren op de situatie dat enkele bestuursleden van het pensioenfonds 

een dubbelfunctie hebben. Als lid van het pensioenfondsbestuur en als lid van het Centraal Overleg 
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Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken. Door mutaties in de bestuurssamenstelling zullen in de loop van 

2016 zich geen dubbelfuncties meer voordoen.

Reactie bestuur:
Het is correct dat de dubbelfuncties per 1 juli 2016 uit het bestuur zijn verdwenen. 

Het bestuur hecht aan een gekwalificeerde bezetting van de diverse organen binnen het pensioenfonds en heeft 

in 2014 het deskundigheidsniveau voor VO-leden vastgesteld. Vastgelegd is dat de leden van het VO verplicht zijn 

zich bij te scholen tot geschiktheidsniveau A. Daartoe hebben alle leden van het VO in 2015 aanvullende scholing 

gevolgd.

Reactie bestuur:
Het bestuur is verheugd dit te vernemen en zal dit verwerken in het huidige opleidingsplan VO.

In het Verslag van het verantwoordingsorgaan over 2014 is door het VO gepleit voor het beter op elkaar 

afstemmen van de opzet en indeling van het beleidsplan vs het jaarverslag. Daardoor is een betere vergelijking 

tussen voorgenomen en gerealiseerd beleid mogelijk. Helaas is daar in 2015 nog geen gevolg aan gegeven.

Reactie bestuur:
Dit is een punt van aandacht voor het bestuur. De inregeling hiervan kost aanzienlijk meer tijd dan van te voren 

gedacht. Het bestuur is voornemens dit voor het jaarverslag over 2016 te realiseren.

Bevindingen algemeen
In 2015 heeft het bestuur een groot deel van het jaar in onderbezetting moeten werken. Het bleek moeilijk de 

opengevallen plaatsen in het bestuur (tijdig) adequaat te vervangen. Het bestuur besloot de omvang te verkleinen 

van 8 naar 6 leden en meer in te zetten op professionele bestuurders. Gezien de complexere wet- en regelgeving 

in combinatie met de toenemende druk door economische ontwikkelingen staat het VO daar positief tegenover. 

Reactie bestuur:
Het kost tijd om geschikte pensioenfondsbestuurders te vinden, temeer daar een bestuurder vanaf het 

eerste moment geschikt bevonden moet worden door DNB. Twee bestuursleden zijn medio 2015 voortijdig 

teruggetreden, daardoor was de termijn om kandidaten te vinden die tevens  geschikt waren voor een toetsing op 

korte termijn, erg kort.

In voorgaande jaren heeft het VO met enige regelmaat aangegeven dat een onderzoek naar de continuïteit 

van het fonds noodzakelijk is. In 2015 heeft het bestuur studiesessies gehouden waarbij allerlei aspecten voor 

toekomstbestendigheid werden beoordeeld. Aan de orde kwamen o.a. kwaliteit van de regeling, premiehoogte, 

kostenbeheersing en draagvlak. In 2015 is een werkgroep Toekomstvisie ingesteld, waarin alle aspecten, 

mogelijkheden en alternatieven aan de orde zullen komen. Ook het VO zal hierbij worden betrokken.

Toekomstbestendigheid / continuïteit van het fonds
Het bestuur is onder begeleiding van een externe partij, te weten Westerbrink, sinds eind 2015 gestart met een 

onderzoek naar de toekomstbestendigheid. Tot dat moment heeft het bestuur van POB wel verschillende acties 

ondernomen, die ook zijn vermeld in het Plan van Aanpak. Hiertoe is een Plan van Aanpak opgesteld dat constant 

wordt bijgewerkt en besproken. 
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De externe partij heeft het Plan van Aanpak nader toegelicht aan de sociale partners alsmede het 

verantwoordingsorgaan in afzonderlijke sessies. Het Plan van Aanpak is voorts aan de orde geweest in een overleg 

tussen bestuur en sociale partners. Ook Sociale Partners hebben aandacht gevraagd voor dit onderwerp alsmede 

voor de continuïteit van het fonds.

Communicatie is een belangrijk onderwerp voor het VO. Hierbij is van belang dat sinds september 2015 een lid van 

het VO de vergaderingen van de Communicatiecommissie bijwoont. Het verheldert het inzicht van het VO in de 

communicatieactiviteiten en geeft mogelijkheden alert te reageren op ontwikkelingen in het communicatiebeleid 

en de uitvoering daarvan.

Reactie bestuur:
Ook het bestuur stelt het zeer op prijs dat het VO een lid beschikbaar heeft gesteld voor de 

communicatiecommissie. De inbreng wordt zeer op prijs gesteld. De communicatie vereisten worden steeds 

belangrijker, in die zin dat het POB er zo veel mogelijk aan dient te doen de deelnemers zo te informeren dat het 

begrepen en gelezen wordt. Terwijl pensioenen voor veel deelnemers nog erg ver weg lijkt te zijn.

Op 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Het doel van deze wet is het centraal stellen 

van deelnemers en de daarmee gepaard gaande aanpak van maatwerk. Deelnemers dienen een realistisch beeld 

te krijgen van hun pensioen en de communicatie daarover moet aansluiten op de behoefte van de groepen 

verzekerden.

Het onderdeel Pensioen 1-2-3 is bedoeld om regelingen met elkaar te kunnen vergelijken. Het wordt gefaseerd 

ingevoerd, maar per 1 juli 2016 is het gebruik ervan verplicht. De implementatie van Pensioen 1-2-3 op de website 

van het POB is aan het eind van 2015 op schema.

Reactie bestuur:
Pensioen 1-2-3- is voor 1-7-2016 (de inwerkingtredingsdatum) volledig ingericht in de communicatie.

Bevindingen op basis van speerpunten
Voor 2015 heeft het VO voor haar beoordeling een drietal speerpunten benoemd

 – Risicohouding en –beleid;

 – Continuïteit;

 – Uitbestedingsbeleid.

Risicohouding en -beleid
In zijn algemeenheid is het risicobeleid van het fonds goed vastgelegd, evenals de periodieke toetsing ervan en de 

beheersplannen met de te nemen noodzakelijke acties. 

In het verslagjaar heeft het bestuur de integriteitsrisicoanalyse nader besproken en aangepast. Het bestuur 

geeft prioriteit aan de beheersing van die risico’s, die in eerste instantie een grote financiële impact op het fonds 

kunnen hebben. 

Reactie bestuur:
Dit is correct. De risicoanalyse wordt in 2016 volledig beoordeeld door de externe deskundige van de 

auditcommissie. Hierna volgt bespreking in de Auditcommissie en vervolgens in het bestuur waarna het document 

zal worden vastgesteld door het bestuur.

In de Richtlijn Jaarverslag 400 moet de risicoparagraaf vanaf 2015 in het bestuursverslag worden uitgebreid. De 

risicoparagraaf moet vooral een informatief karakter hebben. 
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In dit kader zouden een compacte concrete beschrijving van bijvoorbeeld enkele van deze voorname risico’s, met 

de risicobereidheid, de risico beperkende maatregelen, de te verwachten impact op de financiële situatie indien 

de risico’s zich voordoen, de risico’s en onzekerheden met impact in het afgelopen jaar en de verbeteringen die zijn 

aangebracht, het informatieve karakter van de risicoparagraaf vergroten.

Reactie bestuur:
De risicoparagraaf opgenomen in het jaarverslag over boekjaar 2015 voldoet aan de daaraan gestelde richtlijnen.

Continuïteit
In het verslagjaar is de continuïteit  van het fonds voortvarend opgepakt. Er is een werkgroep Toekomst 

pensioenfonds samengesteld en in het 4de kwartaal was er al inzicht in de kansen en bedreigingen van het fonds. 

Begin 2016 zal het bestuur de studie afronden. Voor DNB is de toekomstverwachting van de fondsen in 2016 

speerpunt.

Reactie bestuur:
In principe dient de haalbaarheidstoets als instrument om de continuïteit van het fonds in kaart te brengen en 

te monitoren. De haalbaarheidstoets vervangt de vroegere continuïteitsanalyse. Op basis van de uitkomst zijn er 

geen problemen te verwachten de komende 10 jaar.

Uitbestedingsbeleid
Het bestuur is van mening dat de uitbesteding van de werkzaamheden garant staat voor een betere uitvoering van 

de pensioenregeling(en).

Het bestuur heeft een afzonderlijk uitbestedingsbeleid geformuleerd.

Bij alle uitbestedingsactiviteiten conformeert het bestuur zich volledig aan de betreffende regelgeving van  DNB. 

De integriteitsrisicoanalyse is ook van toepassing op het uitbestedingsbeleid zoals compliance.

Voor 2015 is door AZL een ISAE 3402 type II-rapportage afgegeven. De rapportage is door de Auditcommissie 

opgevraagd en zal worden geëvalueerd.

Het bestuur toont zich bewust van de maatschappelijke trend voor transparantie van de uitvoeringskosten en een 

effectievere en efficiëntere uitvoering.

Reactie bestuur:
De Auditcommissie heeft de ISAE 3402 rapportage van AZL, BNP Paribas, KAS BANK en NN IP nader beoordeeld. 

Bij onduidelijkheden zijn er aanvullende vragen gesteld.

Tevens is de ISAE 3000 rapportage van AZL nader beoordeeld.

Adviezen

Communicatie-beleidsplan 2015-2017
Het VO heeft advies uitgebracht over het nieuwe Communicatiebeleidsplan. Het beleidsplan sluit goed aan bij de 

in ontwikkeling zijnde (wettelijke) richtlijnen voor pensioencommunicatie. Wel is een kanttekening gemaakt bij de 

digitale ontwikkelingen. Ook binnen de doelgroepen van het POB zal mogelijk een behoorlijk aantal betrokkenen 

niet of nauwelijks met internet werken. Daarom is verzocht niet (te snel) alle pijlen op het “digitale” te richten.

Het VO ziet met belangstelling uit naar de feitelijke uitvoering van het beleidsplan.
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Reactie bestuur:
De communicatiecommissie is verzocht een terugkoppeling op te stellen met betrekking tot de feitelijke 

uitvoering van het Communicatie-beleidsplan 2015-2017. 

Vergoedingsregeling
Over de Vergoedingsregeling 2015 is in maart een positief advies uitgebracht. Het betrof een, op onderdelen, 

versobering van de bestaande vergoedingsregeling en de aanzet voor de ontwikkeling naar een nieuwe 

vergoedingsregeling voor 2016 en verdere jaren.

In oktober is de nieuwe Vergoedingsregeling ter advisering aan het VO voorgelegd. De nieuwe regeling werd door 

het VO met de nodige kanttekeningen en opmerkingen positief beoordeeld. Met name de overgang naar een deel 

vaste vergoeding en een deel vergoeding per commissievergadering maakte de regeling een stuk transparanter. 

De Raad van Toezicht was echter van mening dat de aanpassing niet ver genoeg ging. Eind 2015 werd een nieuw 

concept voor een vergoedingsregeling voorgelegd, dat uitgaat van een vaste vergoeding voor alle bestuursleden. 

Afhankelijk van de functie binnen het bestuur vindt dan differentiatie plaats. Deze regeling had de instemming 

van het VO. Eerdere adviezen van het VO (opleidingskosten, evaluatie) werden overgenomen.

Reactie bestuur:
Zowel de leden van het bestuur als de leden van de RvT zijn verzocht de tijdsbesteding bij te houden zodat ultimo 

2016 /begin 2917 kan worden beoordeeld of de aannames en de daarop gebaseerde vergoeding in lijn liggen met 

de werkelijkheid.

Opdrachtaanvaardingsovereenkomst
Door de opdrachtaanvaardingsovereenkomst worden de doelstelling en uitgangspunten van de sociale partners 

en het fondsbeleid op elkaar afgestemd. Overleg tussen het bestuur van het POB en de sociale partners leidde in 

november tot een conceptovereenkomst die vervolgens door het VO werd besproken. Over de overeenkomst werd 

positief geadviseerd. Daarbij werden een tweetal kanttekeningen geplaatst. Er is een premievaste periode van 4 

jaar overeengekomen. Het VO ervaart die als erg lang. De ontwikkelingen rondom (reken-)rente en rendementen 

zijn volstrekt onvoorspelbaar en hebben effecten, gegeven het overeengekomen pensioenopbouwpercentage, 

op de te hanteren premie. De maximale premie op voorhand al voor een dergelijke periode vast leggen is risicovol. 

Zeker gelet op de evenwichtige belangenafweging. Het VO adviseerde het bestuur tijdig gebruik te maken van de 

mogelijkheden in de overeenkomst om opnieuw in overleg te treden over de doelstellingen en uitgangspunten van 

de pensioenregeling.

Reactie bestuur:
Het bestuur heeft kennis genomen van de opmerkingen inzake de opdrachtaanvaardings-overeenkomst.

Met sociale partners is afgesproken om de evaluatie van het traject rond de totstandkoming van de 

aanvaardingsovereenkomst door een externe partij te laten begeleiden. De voorzitter van de sociale partners 

alsmede de voorzitter van het bestuur plannen een kennismakingsgesprek met de externe partij Mens & Kennis, 

die dit proces begeleidt.

M.b.t. de periode van 4 jaar is in de opdrachtovereenkomst een aantal voorwaarden vastgelegd waaraan dient te 

worden voldaan. Het bestuur van het POB vond ook de periode van 4 jaar namelijk te lang om de overeenkomst 

ongeconditioneerd vast te stellen. Indien er niet aan wordt voldaan aan 1 van de voorwaarden eindigt de 

overeenkomst en zullen POB bestuur en Sociale Partner weer in gesprek gaan over aanpassingen, resp. een 

nieuwe overeenkomst.
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Indexatie per 01-01-2016
Op het voorstel van het bestuur om per 1 januari 2016 niet te indexeren, hoewel dat tot 0,1 % mogelijk zou zijn, 

heeft het VO positief geadviseerd. De dekkingsgraad lag in november 2015 onder het vereiste niveau. Het fonds is 

nog in herstel. De systematiek van de rekenrente zal in de eerste maanden van 2016 tot een groter tekort leiden. 

Tegen deze achtergrond is het advies uitgebracht. Wel is verzocht dit besluit zorgvuldig te communiceren.

Reactie bestuur:
Naar de mening van het bestuur heeft er zorgvuldige communicatie omtrent het niet verlenen van een indexatie 

per 1-1-2016 plaatsgevonden op zowel de website als bij de schriftelijke communicatie-uitingen.

Pensioenpremie 2016
De verwachte beleggingsrendementen en het rekenen met verwacht rendement rechtvaardigen een premie van 

19,7 % voor de komende 4 jaren zolang aan de geformuleerde voorwaarden wordt voldaan. Het VO adviseerde 

positief over de hoogte van de premie 2016.

Reactie bestuur:
De berekeningen zijn gemaakt door Mercer en maken in feite deel uit van de opdrachtovereenkomst, omdat mede 

op basis van die berekeningen er extra voorwaarden zijn geformuleerd waaraan voldaan moet worden om zowel 

de regeling als de afgesproken premie gedurende 4 jaar te kunnen vastleggen.

Reglement Verantwoordingsorgaan
Met instemming van het VO zijn enkele wijzigingen aangebracht in het Reglement Verantwoordingsorgaan en het 

Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan.

Reactie bestuur:
De aangepaste documenten zijn opgenomen in iBabs.

Reglement Commissie van Beroep
Dit reglement is de afgelopen jaren met enige regelmaat onderwerp van overleg tussen bestuur en VO geweest. 

De discussie spitste zich toe op de procedure rondom en de samenhang tussen de Klachten- en geschillenregeling 

en het Reglement Commissie van Beroep. Het reglement is in de huidige vorm voor het VO acceptabel.

Reactie bestuur:
Het aangepaste document is opgenomen in iBabs.

Risicohouding pensioenfonds 
Vanaf 1 januari 2015 is wettelijk vastgelegd dat inzicht in de risicohouding onderdeel is van de pensioenuitvoering. 

De gekozen risicohouding wordt vastgesteld in overleg met de sociale partners en voorgelegd aan het VO.

Met de voorzitter van het bestuur en de raadgevend actuaris is in juni gesproken over de Notitie Risicohouding 

Pensioenfonds en wijziging beleidskader. De notitie was helder en overzichtelijk. Het VO onderschrijft de keuze 

voor voortzetting van een risico-avers beleggingsbeleid.

Reactie bestuur:
De gekozen risicohouding is uitgangspunt voor het vermogensbeheer beleid en risicobeleid van het POB.
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Oordeel
De risicohouding en het risicobeleid beoordeelt het VO positief. Wel wordt aandacht gevraagd voor de Richtlijn 

Jaarverslag 400 waarin is bepaald hoe de risicoparagraaf in het bestuursverslag moet worden opgenomen.

Reactie bestuur:
De risicoparagraaf opgenomen in het jaarverslag over boekjaar 2015 voldoet naar de mening van de accountant 

aan de daaraan gestelde richtlijven.

De instelling van de Werkgroep Toekomst pensioenfonds is een belangrijke stap voor het verkrijgen van een 

diepgaand inzicht in de (bestaans-)mogelijkheden van het fonds. Het Plan van Aanpak dat is opgesteld geeft 

vertrouwen in een gedegen aanpak.

Reactie bestuur:
Het bestuur is blij dat te horen.

Het VO beoordeelt het uitbestedingsbeleid als goed. Helaas heeft het VO geen inzicht in de jaarlijkse evaluatie 

met de dienstverleners en de mate waarin zo nodig actie wordt ondernomen.

Reactie bestuur:
Inzicht in de evaluatie met de dienstverleners en de mate waarin zo nodig actie dient te worden genomen behoort 

naar de mening van het bestuur niet tot de kerntaken van het verantwoordingsorgaan. 

Het VO heeft opgemerkt dat bij de totstandkoming van de opdrachtaanvaardingsovereenkomst met de sociale 

partners sprake is geweest van een verschil in geïnformeerdheid en verwachtingen van het overleg tussen het 

bestuur enerzijds en de sociale partners anderzijds. Dat in moeilijke omstandigheden een overeenkomst kon 

worden bereikt beoordeelt het VO als positief, met de kanttekening dat betere voorafgaande communicatie en 

afstemming over en weer zinvol zou zijn geweest.

Reactie bestuur:
Dit vormt een van de redenen om het traject dat gevolgd is onder begeleiding van een externe partij te evalueren.

Ook 2015 was een jaar waarin het bestuur behoorlijk wat zaken had af te handelen. Te denken valt aan 

o.a. de verdere implementatie van het nFTK, het opstellen van een Herstelplan, het opstellen van een 

Aanvangshaalbaarheidstoets, de uitwerking van de Opdrachtaanvaardingsovereenkomst en verdere gefaseerde 

aanpak van de wettelijke communicatieverplichtingen. Over de meeste van deze onderwerpen heeft het bestuur 

overlegd met het VO, dan wel het VO uitgebreid geïnformeerd. Voor het vergroten van het inzicht van het VO 

waren dat belangrijke bijeenkomsten. Onder verwijzing naar hetgeen over de informatievoorziening in de 

“Terugblik op het verslag van het VO 2014” is opgemerkt, oordeelt het VO positief over de “open” opstelling van het 

bestuur.

Reactie bestuur:
Het bestuur is blij dat te horen.

De communicatiecommissie heeft besloten alle communicatie over pensioenen zoveel als mogelijk te 

digitaliseren. De gelaagde opzet van Pensioen 1-2-3 komt ook het beste tot zijn recht in digitale vorm. Het VO 
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heeft daarover zijn zorg uitgesproken; niet alle doelgroepen van het POB zullen de digitale mogelijkheden kunnen 

toepassen c.q. benutten.

Reactie bestuur:
De communicatiecommissie heeft oog voor uw bezorgdheid en neemt dat mee in het stappenplan om te komen 

tot zoveel mogelijk digitaal te communiceren.

Op basis van het bestuursverslag, de jaarrekening, de rapportage van de RvT, de aanvullende informatie en 

de bespreking van deze stukken met het bestuur en de RvT op 13 juni 2016 oordeelt het VO positief over het 

handelen van het bestuur en het gevoerde beleid. Het VO is daarbij van oordeel dat het bestuur een evenwichtig 

beleid heeft gevoerd.

Juni 2016

Het verantwoordingsorgaan

“Het bestuur toont zich bewust van 
de maatschappelijke trend voor 

 transparantie van de uitvoeringskosten 
en een effectievere en  

efficiëntere uitvoering.”
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