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x €.1000 2020 2019

Toelichting

Activa

Beleggingen voor risico deelnemers 1 305.134 248.215

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen 2 28.165 19.360

Vorderingen en overlopende activa 3 1.922 1.162

Liquide middelen 4 14.170 12.583

349.391 281.320

Passiva

Stichtingskapitaal en reserves 5 6.998 5.475

Technische voorzieningen 6 28.165 19.360

Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers 7 305.134 248.215

Voorziening toekomstige uitvoeringskosten 8 7.364 6.590

Overige schulden en overlopende passiva 9 1.730 1.680

349.391 281.320

I. Balans per 31 december

Na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten
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x €.1000 2020 2019

Toelichting

Baten

Premiebijdragen van werkgevers en werknemers 10 57.418 50.601

Beleggingsresultaten risico deelnemers 11 10.189 36.604

Totaal baten 67.607 87.205

Lasten

Pensioenuitkeringen 12 728 715

Pensioenuitvoeringskosten 13 2.557 2.383

Mutatie pensioenverplichtingen voor risico deelnemers 14 56.919 79.612

Mutatie technische voorzieningen 15 8.805 5.544

Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen 16 -8.805 -5.544

Mutatie voorziening toekomstige uitvoeringskosten 17 774 1.436

Saldo overdrachten van rechten voor risico deelnemers 18 -3.231 -4.934

Herverzekeringen 19 8.337 6.877

Totaal lasten 66.084 86.089

Saldo van baten en lasten 1.523 1.116

Bestemming van het saldo van baten en lasten 2020 2019

Algemene reserve - Bruto pensioenregeling 1.469 1.076

Algemene reserve - Netto pensioenregeling 54 40

1.523 1.116

II. Staat van baten en lasten
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x €.1000 2020 2019

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

Ontvangen premiebijdragen van werkgevers en werknemers 56.658 50.429

Ontvangen waardeoverdrachten risico deelnemers 3.021 5.011

Betaalde pensioenuitkeringen/afkopen -546 -713

Betaalde kosten herverzekeringen -8.358 -6.306

Betaalde waardeoverdrachten voor risico deelnemers 524 -44

Betaalde pensioenuitvoeringskosten -2.982 -2.058

48.317 46.319

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Ontvangen inzake verkopen beleggingen voor risico deelnemers 7.304 4.261

Aankopen beleggingen voor risico deelnemers -55.900 -46.574

Overige kasstromen inzake beleggingen risico deelnemers 1.866 -695

- 46.730 - 43.008

Mutatie liquide middelen 1.587 3.311

Samenstelling geldmiddelen

Liquide middelen per 1 januari 12.583 9.272

Mutatie liquide middelen 1.587 3.311

Liquide middelen per 31 december 14.170 12.583

Na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten

III. Kasstroomoverzicht
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IV. Algemene toelichting

Inleiding
Shell Nederland Pensioenfonds Stichting 
(hierna SNPS of het pensioenfonds) 
biedt twee pensioenregelingen aan 
op basis van zuiver beschikbare 
premie, te weten Pensioenreglement 
I (voor de Bruto pensioenregeling) 
en Pensioenreglement Netto 
Pensioenregeling. De deelnemer kan 
het opgebouwde pensioenkapitaal 
aanwenden voor een variabel pensioen 
binnen SNPS (door middel van het 
Collectief Variabel Pensioen hierna CVP) 
of een vaste pensioenuitkering bij een 
pensioenverzekeraar naar keuze.

Het algemene uitgangspunt van het 
te voeren beleid van SNPS is om de 
pensioenovereenkomsten na te komen 
en wel tegen zo stabiel mogelijke 
premies. Hierbij wordt gestreefd de 
kosten zo laag mogelijk te houden, 
binnen de randvoorwaarden die het 
Bestuur stelt ten aanzien van kwaliteit 
van uitvoering. Deze doelstelling is 
nader uitgewerkt in onder andere de 
statuten, de pensioenreglementen, 
de uitvoeringsovereenkomsten en de 
Actuariële Bedrijfstechnische Nota 
(ABTN).

Als gevolg van de kenmerken van de 
zuivere beschikbare premieregelingen 
en het feit dat het pensioenfonds geen 
ingegane pensioenen voor risico van het 
pensioenfonds kent, liggen zowel het 
beleggingsrisico, het renterisico en het 
langlevenrisico gedurende de gehele 
duur van deelneming en pensionering 
(in geval van deelname aan het 
CVP) bij de (gewezen) deelnemer 
respectievelijk de pensioengerechtigde. 
Risico’s voortvloeiende uit de 
risicoverzekeringen in verband met 

overlijden en arbeidsongeschiktheid 
tot de pensioendatum zijn volledig 
herverzekerd.

Gelet op de bovenstaande kenmerken 
van de uitgevoerde pensioenregelingen, 
is de beleidsruimte binnen SNPS 
afgebakend. Vanwege de door de 
werkgever, in overleg met de Centrale 
Ondernemingsraad Shell, bepaalde 
inhoud van de pensioenregelingen is de 
ruimte voor het voeren van een eigen 
pensioenbeleid beperkt. Gegeven 
de aard van de pensioenregelingen 
(zuiver beschikbare premie) is de 
ruimte voor het voeren van een 
premiebeleid beperkt en is er geen 
sprake van een indexatiebeleid. De 
voornaamste beleidsterreinen waarop 
SNPS wel nadrukkelijk een eigen 
beleid voert, zijn het beleggingsbeleid, 
het communicatiebeleid en het 
uitbestedingsbeleid (onder meer met 
betrekking tot de pensioenadministratie 
en het vermogensbeheer).

Overeenstemmingsverklaring
De jaarrekening is opgesteld in 
overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen zoals deze zijn opgenomen 
in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek en met inachtneming van de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in 
het bijzonder Richtlijn 610.

De bedragen opgenomen in de 
jaarrekening zijn vermeld in duizenden 
euro’s, tenzij anders is aangegeven. 
Het Bestuur heeft op 27 mei 2021 de 
jaarrekening vastgesteld.

Continuïteit
Deze jaarrekening is 
opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.
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Schattingswijzigingen
Prognosetafel
De actuariële grondslagen en/of 
methoden worden periodiek beoordeeld 
en mogelijk herzien ten behoeve van de 
berekening van de actuele waarde van 
de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van interne en externe 
actuariële deskundigheid. In 2020 heeft 
het Actuarieel Genootschap (AG) een 
nieuwe Prognosetafel gepubliceerd 
(Prognosetafel AG2020) die de meest 
recente inzichten bevat ten aanzien van 
de levensverwachting in Nederland. 
Naar aanleiding hiervan heeft SNPS 
onderzoek gedaan naar de door haar 
gehanteerde correcties op de algemeen 
in Nederland verwachte sterftekansen. 
Als gevolg hiervan heeft SNPS besloten 
om de sterftegrondslagen per 31 
december 2020 aan te passen. Deze 
aanpassing bestaat uit de invoering 
van de nieuwe prognosetafel. De 
ervaringssterfte is ongewijzigd. De 
invoering van de Prognosetafel AG2020 
heeft geleid tot een verlaging van de 
voorziening met € 90 duizend voor de 
Bruto regeling en een verlaging van € 
231 duizend voor de Netto regeling.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Opname in de balans en staat 
van baten en lasten
Een actief is in de balans opgenomen, 
als het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen 
naar het pensioenfonds zullen 
toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar is vastgesteld.
Een verplichting is in de balans 
opgenomen, als het waarschijnlijk is dat 
de afwikkeling daarvan gepaard zal 
gaan met een uitstroom van middelen 
en de waarde daarvan betrouwbaar is 
vastgesteld.

Een actief of verplichting is niet (meer) in 
de balans opgenomen:
• Als door een transactie (nagenoeg) 

alle toekomstige economische 
voordelen en (nagenoeg) alle risico’s 
van een actief of een verplichting aan 
een derde zijn overgedragen.

• Vanaf het tijdstip waarop niet meer 
wordt voldaan aan de voorwaarden 
van waarschijnlijkheid van de 
toekomstige economische voordelen 
en betrouwbaarheid van de bepaling 
van de waarde.

Dit betekent dat transacties worden 
verwerkt op handelsdatum en niet op 
afwikkelingsdatum. Hierdoor kan sprake 
zijn van een post “nog af te wikkelen 
transacties”, die zowel een actief als 
een passief kan zijn.

Baten zijn in de staat van baten 
en lasten opgenomen, als een 
vermeerdering van het economisch 
potentieel — samenhangend met een 
vermeerdering van een actief of een 
vermindering van een verplichting — 
heeft plaatsgevonden en de waarde 
daarvan betrouwbaar is vastgesteld.
Lasten zijn in de staat van baten en 
lasten opgenomen, als een vermindering 
van het economisch potentieel —  
samenhangend met een vermindering 
van een actief of een vermeerdering van 
een verplichting — heeft plaatsgevonden 
en de waarde daarvan betrouwbaar is 
vastgesteld.

Saldering van een actief en een 
verplichting
Een actief en een verplichting zijn 
gesaldeerd (netto) opgenomen, als 
er sprake is van een wettelijke of 
contractuele bevoegdheid om het 
actief en de verplichting gesaldeerd en 
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gelijktijdig af te wikkelen én de intentie 
bestaat om de posten op deze wijze af 
te wikkelen. De hiermee samenhangende 
rentebaten en rentelasten zijn eveneens 
gesaldeerd opgenomen.

Reële waarde
Activa en verplichtingen zijn 
gewaardeerd tegen reële waarde, tenzij 
anders is aangegeven.
 
Schattingen en 
veronderstellingen
De opstelling van de jaarrekening 
volgens Titel 9, Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek vereist dat het 
bestuur oordelen vormt en schattingen 
en veronderstellingen maakt, die van 
invloed zijn op de grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa, 
verplichtingen, baten en lasten.
De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen zijn gebaseerd 
op ervaringen uit het verleden en 
verschillende andere factoren, die 
-gegeven de omstandigheden- als 
redelijk zijn 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 zijn opgenomen:
• in het verslagjaar waarin de schatting 

is herzien, als de herziening alleen 
voor dat verslagjaar gevolgen heeft, 
of

• in het verslagjaar van herziening 
en toekomstige verslagjaren, als 
de herziening gevolgen heeft voor 
zowel het verslagjaar als toekomstige 
verslagjaren.

Splitsing kosten tussen bruto en 
netto pensioenregeling
Specifieke kosten, waaronder de 
administratiekosten, zijn per regeling 
gefactureerd en toegerekend naar de 
Bruto en de Netto pensioenregeling. 
Voor ‘algemene’ kosten (de kosten die 
niet specifiek zijn toe te rekenen aan of 
de Bruto of de Netto pensioenregeling) 
wordt een verdeelsleutel toegepast 
om de kosten te splitsen naar de 
Bruto pensioenregeling en de Netto 
pensioenregeling. De toegepaste 
verdeelsleutel is in de betreffende 
toelichting vermeld.
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Verwerking van 
waardeveranderingen van 
beleggingen
Er is geen onderscheid gemaakt tussen 
gerealiseerde en ongerealiseerde 
waardeveranderingen van beleggingen. 
Alle waardeveranderingen van 
beleggingen, inclusief transactiekosten, 
provisies, valutakoersverschillen, e.d., 
zijn als beleggingsopbrengsten in de 
staat van baten en lasten opgenomen.

Vreemde valuta
Activa en verplichtingen in vreemde 
valuta zijn omgerekend naar euro’s 
tegen de koers per balansdatum. 
Deze waardering is onderdeel van de 
waardering tegen reële waarde.
Baten en lasten uit transacties in 
vreemde valuta’s zijn omgerekend 
naar euro’s tegen de koers 
per transactiedatum. Alle 
valutakoersverschillen zijn verwerkt in de 
staat van baten en lasten.

SPECIFIEKE GRONDSLAGEN
Grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva

Beleggingen voor risico 
deelnemers
Beleggingen voor rekening en 
risico deelnemers zijn middelen die 
aangehouden worden op rekeningen 
ten behoeve van deelnemers die zelf het 
beleggingsrisico dragen in het kader van 
de beschikbare premieregeling.
De Bruto en de Netto pensioenregeling 
van SNPS omvatten drie Life Cycle 

profielen: Defensief, Neutraal en 
Offensief. Als een deelnemer geen 
beleggingskeuze heeft gemaakt, 
worden de netto beschikbare premies 
(zijnde de gestorte premies exclusief de 
opslagen voor risicopremies en kosten) 
belegd conform het Life Cycle profiel 
Neutraal. De drie Life Cycle profielen 
worden in de praktijk door middel 
van drie ‘administratieve’ Life Cycle 
portefeuilles uitgevoerd, waarbij binnen 
de Life Cycle portefeuilles geïnvesteerd 
wordt in onderliggende institutionele 
beleggingsfondsen.

31-12-2020 31-12-2019

Koersen vreemde valuta ten opzichte van de euro

Amerikaanse Dollar 1,22 1,12

Britse Pond 0,90 0,85

Hongkong Dollar 9,49 8,75

Japanse Yen 126,33 121,99

Canadese Dollar 1,56 1,46

Australische Dollar 1,59 1,60

Zwitserse Frank 1,08 1,09
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Life Cycle portefeuilles Rente en Match 
I beleggen in vastrentende waarden, 
Life Cycle portefeuille Rendement belegt 
voornamelijk in zakelijke waarden. 
In Life Cycle profiel Offensief wordt 
derhalve relatief het meest belegd in 
Life Cycle portefeuille Rendement, in Life 
Cycle profiel Defensief wordt relatief het 
minst belegd in Life Cycle portefeuille 
Rendement. Verder geldt voor alle 
Life Cycle profielen dat naarmate de 
pensioendatum nadert het gewicht in 
Life Cycle portefeuille Rendement wordt 
afgebouwd.

De twee administratieve CVP 
portefeuilles beleggen in met name 
beursgenoteerde beleggingsfondsen, 
waarbij deze beleggingsfondsen 
beleggen in aandelen, vastgoed, 
vastrentende waarden, overige 
beleggingen en derivaten. Er is geen 
individuele keuze mogelijk. Het Bestuur 
stelt de CVP-beleggingsmix vast op basis 
van een ALM-studie.

Beleggingen en kosten van 
vermogensbeheer kunnen naar 
de volgende 4 niveaus worden 
onderverdeeld:  
Niveau 1: Het niveau van SNPS;
Niveau 2: Het niveau van de vier 
Life Cycle portefeuilles en de twee 
administratieve CVP portefeuilles die 
onderdeel zijn van de Beleggingen voor 
risico deelnemers.
Niveau 3: Het niveau van de 
onderliggende institutionele 
beleggingsfondsen binnen de vier 
Life Cycle portefeuilles en de twee 
administratieve CVP portefeuilles van 
niveau 2.
Niveau 4: Het niveau van de 
beleggingen binnen de onderliggende 
institutionele beleggingsfondsen van 
niveau 3.

Algemeen
De beleggingen worden gewaardeerd 
tegen de reële waarde per 
balansdatum. Voor een deel van de 
financiële instrumenten kan gebruik 
worden gemaakt van genoteerde 
marktprijzen. Bepaalde instrumenten, 
zoals participaties in beleggingsfondsen 
worden gewaardeerd door gebruik te 
maken van de intrinsieke waarde. Het 
is gebruikelijk en mogelijk om de reële 
waarde binnen een aanvaardbare 
bandbreedte van schattingen vast 
te stellen. Slechts indien de reële 
waarde van een belegging niet 
betrouwbaar kan worden vastgesteld, 
vindt waardering plaats op basis van 
geamortiseerde kostprijs.
Overlopende activa en passiva 
alsmede liquiditeiten die voor 
beleggingsdoeleinden worden 
aangehouden binnen de 
beleggingsportefeuilles worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Het verschil tussen reële waarde en 
nominale waarde is bij deze activa 
en passiva in het algemeen gering als 
gevolg van de korte looptijd.

Participaties in beleggingspools en 
-instellingen die gespecialiseerd zijn in 
een bepaald soort beleggingen worden 
gerubriceerd en gewaardeerd volgens 
de grondslagen voor die onderliggende 
beleggingen (look-through benadering). 
Vorderingen en schulden uit 
beleggingen welke samenhangen met 
een specifieke beleggingscategorie 
worden onder beleggingsdebiteuren 
dan wel -crediteuren opgenomen in de 
betreffende beleggingscategorie.
Het pensioenfonds belegt niet direct in 
financiële instrumenten, zoals derivaten, 
ter afdekking van beleggingsrisico’s 
en het realiseren van het vastgelegde 
beleggingsbeleid. Derivaten die deel 
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uitmaken van een beleggingsfonds 
zijn opgenomen als een afzonderlijke 
beleggingscategorie.

(Reële) waardebepaling
Via drie ‘administratieve’ Life Cycle 
portefeuilles (LCP Rente, Match I en 
Rendement) en twee ‘administratieve’ 
CVP portefeuilles wordt belegd 
in met name beursgenoteerde 
beleggingsfondsen en één niet-
beursgenoteerde beleggingsfonds, 
waarbij deze beleggingsfondsen 
beleggen in aandelen, vastgoed, 
vastrentende waarden, overige 
beleggingen en derivaten.

Vastgoedbeleggingen
Beursgenoteerde vastgoedfondsen zijn 
gewaardeerd tegen de beurswaarde 
per balansdatum.

Aandelen
Beursgenoteerde aandelenfondsen zijn 
gewaardeerd tegen de beurswaarde 
per balansdatum.

Vastrentende waarden
Vastrentende waarden zijn 
gewaardeerd tegen de reële waarde 
per balansdatum, inclusief opgelopen 
rente:
• Voor beursgenoteerde vastrentende 

waarden is dit de beurswaarde per 
balansdatum.

• Voor niet-beursgenoteerde 
(participaties in) vastrentende 
waarden(fondsen) is dit de intrinsieke 
waarde.

Overige beleggingen
Overige beleggingen zijn gewaardeerd 
op basis van de intrinsieke waarde.
 

Herverzekeringsdeel technische 
voorzieningen
Bruto pensioenregeling:
De Bruto pensioenregeling van SNPS 
is van kracht per 1 juli 2013. Deze 
pensioenregeling kan, behoudens de 
risicodekkingen, worden gekarakteriseerd 
als premieovereenkomst. De door 
SNPS toegezegde risicodekkingen 
bij overlijden in actieve dienst en bij 
(partiële) arbeidsongeschiktheid 
worden gekarakteriseerd als een 
uitkeringsovereenkomst op basis van 
eindsalaris en pensioenjaren.

De pensioenregeling voorziet in een 
beschikbare premie, een (partieel) 
arbeidsongeschiktheidspensioen 
ten behoeve van de deelnemers en 
in een (tijdelijk) partnerpensioen en 
een wezenpensioen bij overlijden 
in actieve dienst ten behoeve van 
de nabestaanden. Tevens bevat de 
pensioenregeling een verzekering 
voor premievrije voortzetting van 
de pensioenopbouw bij (partiële) 
arbeidsongeschiktheid.

Netto pensioenregeling:
De vrijwillige Netto pensioenregeling 
van SNPS is van kracht per 1 januari 
2015. Deze pensioenregeling kan, 
behoudens de risicodekkingen, 
worden gekarakteriseerd als 
premieovereenkomst.

De door SNPS toegezegde 
risicodekkingen bij overlijden in 
actieve dienst en premievrijstelling 
bij (partiële) arbeidsongeschiktheid 
worden gekarakteriseerd als een 
uitkeringsovereenkomst.

De pensioenregeling voorziet in een 
netto pensioenpremie ten behoeve 
van de deelnemers en in een netto 
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partnerpensioen en wezenpensioen bij 
overlijden in actieve dienst ten behoeve 
van de nabestaanden. Tevens bevat 
de pensioenregeling een verzekering 
voor premievrije voortzetting van 
de pensioenopbouw bij (partiële) 
arbeidsongeschiktheid.

De risico’s van overlijden in actieve 
dienst en premievrijstelling van 
pensioenopbouw bij (partiële) 
arbeidsongeschiktheid zijn volledig 
herverzekerd bij Achmea Pensioen- en 
Levensverzekeringen N.V. Het risico 
van (partiële) arbeidsongeschiktheid 
gedurende actieve dienst is 
volledig herverzekerd bij Achmea 
Schadeverzekeringen N.V.

Vorderingen uit herverzekerings-
contracten op risicobasis worden 
verantwoord op het moment dat 
de verzekerde gebeurtenis zich 
voordoet. Voor de IBNR-voorziening 
(IBNR staat voor Incurred But Not 
Reported) is een vordering op de 
herverzekeraar opgenomen gelijk 
aan de waardering van de IBNR-
voorziening (zie waarderingsgrondslag 
verderop in dit hoofdstuk). Voor 
de voorziening voor levenslang 
partnerpensioen is een vordering op 
de herverzekeraar opgenomen gelijk 
aan de waardering van de voorziening 
voor de levenslang partnerpensioen 
(zie waarderingsgrondslag 
verderop in dit hoofdstuk). Voor 
de voorziening premievrijstelling 
bij arbeidsongeschiktheid is een 
vordering op de herverzekeraar 
opgenomen gelijk aan de waardering 
van de voorziening premievrijstelling 
bij arbeidsongeschiktheid (zie 
waarderingsgrondslag “Overige 
technische voorzieningen - IBNR 
voorziening” verderop in dit hoofdstuk).

Vorderingen en overlopende 
activa
Vorderingen en overlopende activa zijn 
bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen reële waarde. Daarna tegen 
de geamortiseerde kostprijs (gelijk 
aan de nominale waarde als er geen 
sprake is van transactiekosten) onder 
aftrek van eventuele bijzondere 
waardeverminderingen, als er sprake is 
van oninbaarheid.

Overige activa
Onder meer worden hieronder de 
liquide middelen opgenomen voor 
zover dit banktegoeden betreft welke 
onmiddellijk opeisbaar zijn. Liquide 
middelen worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde. Zij worden 
onderscheiden van liquiditeiten 
die voor beleggingsdoeleinden 
worden aangehouden binnen de 
beleggingsportefeuilles, deze zijn 
verwerkt onder de beleggingen.
 
Stichtingskapitaal en reserves
Algemene reserve
De algemene reserve bestaat uit 
het verschil tussen de activa van het 
pensioenfonds enerzijds en de hiervoor 
bedoelde technische voorzieningen en 
overige passiva anderzijds. Het saldo 
van baten en lasten zal toegevoegd of 
onttrokken worden aan de algemene 
reserve.
Het minimaal vereist eigen vermogen bij 
de voorziening voor risico (gewezen) 
deelnemers wordt vastgesteld met 
inachtneming van het bepaalde bij en 
krachtens de Pensioenwet. Volgens het 
bepaalde is het minimaal vereist eigen 
vermogen bij de voorziening voor risico 
(gewezen) deelnemers gelijk aan 25% 
van de jaarlijkse beheerslasten.
Aanvullend moet een bedrag 
aan eigen vermogen worden 
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aangehouden vanwege het feit dat 
het pensioenfonds overlijdens- en 
arbeidsongeschiktheidsrisico’s in actieve 
dienst heeft herverzekerd bij externe 
partijen.

Technische voorzieningen  
Overige technische voorzieningen
De overige technische voorzieningen 
bestaan uit de volgende voorzieningen:

IBNR-voorziening
Onder de overige technische 
voorzieningen is de IBNR-
voorziening opgenomen. Deze 
voorziening is bedoeld om de 
schade die in de toekomst ontstaat 
door voor de balansdatum 
ingegane arbeidsongeschiktheid 
te kunnen financieren, ook indien 
de uitvoeringsovereenkomst met de 
toegetreden onderneming is beëindigd. 
De IBNR-voorziening is gelijk aan de 
som van de herverzekeringspremie 
voor premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid over het 
huidige en het voorgaande boekjaar 
en de herverzekeringspremie voor 
arbeidsongeschiktheidspensioen 
over het huidige en het voorgaande 
boekjaar. Voor de IBNR-voorziening is 
voor hetzelfde bedrag een vordering op 
de herverzekeraar opgenomen op de 
debetzijde van de balans.

Voorziening levenslang 
partnerpensioen, wezenpensioen 
en premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid
De Voorziening voor levenslang 
partnerpensioen en wezenpensioen 
is bedoeld om schade die in de 
toekomst ontstaat door overlijden 
van een gewezen deelnemer, vóór 
datum van pensionering, de partner 
en de wezen van een levenslang 

pensioen te voorzien. Dit schaderisico 
is volledig herverzekerd waardoor 
hetzelfde bedrag als vordering op de 
herverzekeraar is opgenomen.

De Voorziening voor premievrijstelling 
bij arbeidsongeschiktheid is bedoeld 
om toekomstige pensioeninkopen 
bij (partiële) arbeidsongeschiktheid 
te financieren. Dit schaderisico is 
volledig herverzekerd waardoor 
hetzelfde bedrag als vordering op de 
herverzekeraar is opgenomen.

De Voorziening levenslang 
partnerpensioen, wezenpensioen 
en premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid wordt 
vastgesteld met inachtneming van de 
volgende actuariële grondslagen en 
veronderstellingen:

• Rekenrente: De door DNB 
gepubliceerde rentetermijnstructuur. 

• Onvoorwaardelijke indexatie: 
Het ingegane (tijdelijk) 
partnerpensioen, het ingegane 
wezenpensioen en het ingegane 
arbeidsongeschiktheidspensioen 
wordt jaarlijks per 1 januari met 2% 
verhoogd. Deze onvoorwaardelijke 
indexaties worden, in de vaststelling 
van de voorzieningen voor deze 
pensioensoorten, meegenomen. 

• Overlevingstafels: Prognosetafel 
AG2020 met als basisjaar 2021 
(2019: Prognosetafel AG2018 
met als basisjaar 2020), waarbij 
de sterftekansen met de in de 
onderstaande tabel opgenomen 
factoren worden vermenigvuldigd:
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• Gezinssamenstelling: Voor 
gewezen deelnemers met een latent 
nabestaandenpensioen wordt bij 
berekening van de contante waarde 
van de partnerpensioenen uitgegaan 
van een gehuwdheidsfrequentie van 
100% tot de pensioenleeftijd, die 
daarna afloopt met de sterftekansen 
van de partner volgens de gebezigde 
overlevingstafels. Aangenomen wordt 
dat bij (echt)paren de man 3 jaar 
ouder is dan de vrouw.

• Geboortedata: Verondersteld is dat 
alle deelnemers zijn geboren op de 
eerste dag van de maand volgend op 
hun geboortemaand.

• Arbeidsongeschiktheid: Bij de 
vaststelling van de voorziening 
voor premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid wordt rekening 
gehouden met een jaarlijkse stijging 
van 5%. Deze stijging is in de 
voorziening opgenomen ter dekking 
van de stijging van de beschikbare 
premiestaffel per leeftijdscategorie 
(3% per jaar) en ter dekking van de 

onvoorwaardelijke indexatie van het 
pensioengevend salaris (2% per jaar). 
Er wordt geen rekening gehouden 
met reactiveringskansen.

• Administratiekosten: De voorziening 
pensioenverplichtingen voor risico 
pensioenfonds wordt met 2% 
verhoogd voor administratiekosten.

Voor de berekeningen die moeten 
worden uitgevoerd in het kader van 
echtscheiding en/of conversie, worden 
de actuariële grondslagen gehanteerd 
die ook voor waardeoverdrachten 
worden gehanteerd (wettelijke 
rekenregels voor waardeoverdracht).

Voorziening 
pensioenverplichtingen risico 
deelnemers bruto en netto 
pensioenregeling
In de opbouwfase van het pensioen 
zijn de pensioenkapitalen van de 
deelnemers gelijk aan de ingelegde 
premies (voor de netto pensioenregeling 
na aftrek van de premies voor de 
risicodekkingen) vermeerderd of 

Leeftijdscategorie Vermenigvuldigingsfactor voor sterftekansen mannen

25-54 50%

55-74 56%

≥75 56% op leeftijd 75 oplopend met 2% per jaar tot maximaal 100%

Leeftijdscategorie Vermenigvuldigingsfactor voor sterftekansen vrouwen

25-64 70%

65-79 80%

80-84 85%

≥85 85% op leeftijd 85 oplopend met 1% per jaar tot maximaal 100% 
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verminderd met de betreffende 
rendementen, de verhogingen uit hoofde 
van overlijden van andere (gewezen) 
deelnemers. Na overlijden van een 
(gewezen) deelnemer komt het saldo 
van de pensioenbeleggingsrekening 
van de betreffende (gewezen) 
deelnemer te vervallen en wordt dat 
gebruikt voor de verhoging van de saldi 
pensioenbeleggings-rekeningen van de 
overige (gewezen) deelnemers in de 
desbetreffende pensioenregeling naar 
rato van de per (gewezen) deelnemer 
aanwezige saldi.

Het pensioenkapitaal in de 
uitkeringsfase (Collectief Variabel 
Pensioen (CVP)) is gelijk aan het 
gezamenlijk door de deelnemers 
ingebrachte kapitaal uit de life 
cycles, vermeerderd of verminderd 
met het hierop behaalde rendement 
en verminderd met de uitgekeerde 
pensioengelden. De variabele 
aanspraak van de deelnemer, die is 
ingekocht op moment van inbreng 
van het kapitaal, wordt gewaardeerd 
op basis van actuariële grondslagen. 
Per einde van het boekjaar wordt het 

jaarresultaat in de CVP berekend door 
de op basis van deze grondslagen 
bepaalde voorziening af te trekken 
van het aanwezige pensioenkapitaal. 
Dit resultaat zal per 1 juli aan de 
deelnemers worden uitgedeeld.
Bij de berekening worden de volgende 
actuariële grondslagen gehanteerd:

• Rekenrente: De door DNB 
gepubliceerde rentetermijnstructuur.

• Vaste stijging en daling: Bij keuze 
voor een vaste stijging/daling wordt 
het ingegane ouderdomspensioen 
jaarlijks per 1 juli met 1% verhoogd/
verlaagd. Deze vaste stijgingen/
dalingen worden, in de vaststelling 
van de voorzieningen voor deze 
pensioensoort, meegenomen.

• Overlevingstafels: Prognosetafel 
AG2020 met als basisjaar 2021 
(2019: Prognosetafel AG2018 
met als basisjaar 2020), waarbij 
de sterftekansen met de in de 
onderstaande tabel opgenomen 
factoren worden vermenigvuldigd:

 

Leeftijdscategorie Vermenigvuldigingsfactor voor sterftekansen mannen

25-54 50%

55-74 56%

≥75 56% op leeftijd 75 oplopend met 2% per jaar tot maximaal 100%

Leeftijdscategorie Vermenigvuldigingsfactor voor sterftekansen vrouwen

25-64 70%

65-79 80%

80-84 85%

≥85 85% op leeftijd 85 oplopend met 1% per jaar tot maximaal 100% 
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• Gezinssamenstelling: Voor 
gewezen deelnemers met een latent 
nabestaandenpensioen wordt bij 
berekening van de contante waarde 
van de partnerpensioenen uitgegaan 
van een gehuwdheidsfrequentie van 
100% tot de pensioenleeftijd, die 
daarna afloopt met de sterftekansen 
van de partner volgens de gebezigde 
overlevingstafels. Aangenomen wordt 
dat bij (echt)paren de man 3 jaar 
ouder is dan de vrouw.

• Geboortedata: Verondersteld is dat 
alle deelnemers zijn geboren op de 
eerste dag van de maand volgend op 
hun geboortemaand.

• Administratiekosten: De voorziening 
pensioenverplichtingen voor risico 
pensioenfonds wordt niet verhoogd 
voor administratiekosten.

Zowel in opbouw- als de 
uitkeringsfase is derhalve de 
voorziening pensioenverplichtingen 
risico deelnemers gelijk aan de 
som van de pensioenkapitalen van 
deelnemers, gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden.

Voorziening toekomstige 
uitvoeringskosten
De voorziening voor toekomstige 
uitvoeringskosten heeft betrekking op 
de contante waarde van de geschatte 
uitvoeringskosten voor afwikkeling 
van alle verplichtingen van het 
pensioenfonds bij beëindiging van 
de uitvoeringsovereenkomst met de 
werkgever. Deze voorziening wordt 
bepaald op basis van de op dat 
moment te verwachten toekomstige 
uitvoeringskosten. Bij de vaststelling 
van deze voorziening wordt er van 
uitgegaan dat de opgebouwde 

pensioenkapitalen en aanspraken 
2 jaar na beëindiging van de 
uitvoeringsovereenkomst met de 
werkgever, worden overgedragen naar 
een andere pensioenuitvoerder.

Het pensioenfonds ontvangt als 
onderdeel van de Premiebijdragen 
een opslag voor de (lopende) 
uitvoeringskosten. Zie sectie 
Premiebijdragen van (werkgevers en 
werknemers).

Overige schulden en 
overlopende passiva
Overige schulden en overlopende 
passiva worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd op reële waarde. Na 
eerste verwerking worden schulden 
gewaardeerd op geamortiseerde 
kostprijs (gelijk aan de nominale 
waarde indien geen sprake is van 
transactiekosten).

GRONDSLAGEN VOOR DE 
RESULTAATBEPALING

Algemeen
Baten en lasten zijn toegerekend aan 
het verslagjaar waarop deze betrekking 
hebben. De in de staat van baten en 
lasten opgenomen posten zijn sterk 
gerelateerd aan de in de balans 
gehanteerde waarderingsgrondslagen. 
Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde 
resultaten zijn opgenomen in het 
resultaat.

Premiebijdragen van werkgevers en 
werknemers

Bruto pensioenregeling
De feitelijke samenstelling van de 
beschikbare premie in enig boekjaar 
bestaat uit:
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a Beschikbare premies die op de 
pensioenbeleggingsrekening van 
de deelnemer gestort worden. 
De beschikbare premiestaffel is 
uitgedrukt in een percentage van de 
pensioengrondslag;

b De aan de herverzekeraar 
verschuldigde risicopremies 
voor dekking van risico’s van 
overlijden in actieve dienst en 
arbeidsongeschiktheid;

c Een opslag ter dekking van 
de (lopende) administratie- en 
uitvoeringskosten;

d Een door het pensioenfonds vast te 
stellen opslag voor het vormen en 
in stand houden van de voorziening 
voor uitvoeringskosten;

e Een door het pensioenfonds vast te 
stellen opslag voor het vormen en 
in stand houden van het minimaal 
vereist eigen vermogen.

Netto pensioenregeling
De feitelijke samenstelling van de netto 
premie in enig boekjaar bestaat uit:

a Beschikbare premies die op de 
netto pensioenbeleggingsrekening 
van de deelnemer gestort worden 
welke verdeeld worden naar (i) inleg 
pensioenbeleggingsrekening en (ii) 
inhouding voor de herverzekeringen;

b Een opslag ter dekking van 
de (lopende) administratie- en 
uitvoeringskosten;

c Een door het pensioenfonds vast te 
stellen opslag voor het vormen en 
in stand houden van de voorziening 
voor uitvoeringskosten

d Een door het pensioenfonds vast te 
stellen opslag voor het vormen en 
in stand houden van het minimaal 
vereist eigen vermogen.

Beleggingsresultaten risico 
deelnemers
(In)directe beleggingsresultaten zijn 
toegerekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben.

Directe beleggingsopbrengsten
Onder de directe beleggingsopbrengsten 
wordt in dit verband verstaan rentebaten 
en -lasten, dividenden, huuropbrengsten 
en soortgelijke opbrengsten. Dividend 
wordt verantwoord op het moment van 
betaalbaarstelling.

Indirecte beleggingsopbrengsten
Onder de indirecte 
beleggingsopbrengsten worden verstaan 
de gerealiseerde en ongerealiseerde 
waardeveranderingen en 
valutaresultaten van de beleggingen. In 
de jaarrekening wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen gerealiseerde en 
ongerealiseerde waardeveranderingen 
van beleggingen. Aankoopkosten zijn 
verwerkt in de reële waarde van de 
beleggingen. Verkoopkosten worden 
verantwoord als onderdeel van de 
gerealiseerde herwaarderingen.

Kosten vermogensbeheer
De kosten van vermogensbeheer 
bestaan uit de kosten die binnen de Life 
Cycle portefeuilles worden verrekend 
met de beleggingsopbrengsten. 
Deze kosten bestaan uit betaalde 
transactiekosten (inclusief in- en uitstap 
vergoedingen) en beheervergoedingen 
(management fees), zoals in rekening 
gebracht door de managers van 
de onderliggende institutionele 
beleggingsfondsen.
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Verrekening van kosten
Met de directe en indirecte 
beleggingsopbrengsten zijn 
verrekend de aan de opbrengsten 
gerelateerde transactiekosten (in- en 
uitstapvergoedingen voor rekening 
van de deelnemers) bij aanschaf 
of verkoop van onderliggende 
beleggingsfondsen binnen een Life 
Cycle portefeuille en transactiekosten 
(bewaarloon en settlementkosten) 
binnen de onderliggende institutionele 
beleggingsfondsen. In- en 
uitstapvergoedingen zijn daarmee 
onderdeel van de aan- en verkoopprijs 
van aandelen in de onderliggende 
institutionele beleggingsfondsen.

Overige baten
Overige baten zijn toegerekend aan 
het verslagjaar waarop deze betrekking 
hebben.

Pensioenuitkeringen
De pensioenuitkeringen betreffen de 
aan deelnemers uitgekeerde bedragen 
inclusief afkopen.

Pensioenuitvoeringskosten ten 
laste van het pensioenfonds
De pensioenuitvoeringskosten 
ten laste van het pensioenfonds 
zijn toegerekend aan de periode 
waarop ze betrekking hebben. De 
pensioenuitvoeringskosten ten laste 
van het pensioenfonds kunnen worden 
gesplitst in kosten van pensioenbeheer 
ten laste van pensioenfonds en kosten 
van vermogensbeheer ten laste van 
pensioenfonds.

Kosten van vermogensbeheer ten laste 
van pensioenfonds:
Kosten van vermogensbeheer ten 
laste van het pensioenfonds worden 
onderscheiden van de kosten van 
vermogensbeheer die ten laste van 
de deelnemers komen en in mindering 
komen op de Beleggingsresultaten 
risico deelnemers. De kosten van 
vermogensbeheer ten laste van het 
pensioenfonds bestaan uit de betaalde 
vergoedingen aan Achmea Investment 
Management B.V. (AIM) in het kader 
van de uitbestedingsovereenkomst en de 
vaste vergoeding van de custodian.
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Kosten van pensioenbeheer ten laste 
van het pensioenfonds:
De kosten van pensioenbeheer ten laste 
van het pensioenfonds zijn toegerekend 
aan de periode waarop ze betrekking 
hebben.

Verdeling tussen Bruto en Netto 
pensioenregeling:
De pensioenuitvoeringskosten ten laste 
van pensioenfonds worden aan de 
Bruto en de Netto pensioenregeling 
toegerekend op basis van de splitsing 
zoals opgenomen op de facturen 
en/of bijgevoegde specificaties. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
administratiekosten, kosten van het 
bestuursbureau en projectkosten. Kosten 
die niet specifiek zijn toe te rekenen 
aan hetzij de Bruto hetzij de Netto 
pensioenregeling worden evenredig 
(verdeelsleutel 50:50) over beide 
pensioenregelingen verdeeld.
Het pensioenfonds ontvangt als 
onderdeel van de Premiebijdragen 
(specifiek de werkgeverspremie) een 
opslag ter dekking van de (lopende) 
pensioenuitvoeringskosten.

Saldo overdrachten van rechten 
voor risico pensioenfonds en 
risico deelnemers
De post saldo overdrachten van 
rechten bevat het saldo van bedragen 
uit hoofde van overgenomen dan wel 
overgedragen pensioenverplichtingen 
van (gewezen) deelnemers.

Herverzekeringen
Herverzekeringskosten worden 
toegerekend aan de periode waarop de 
herverzekering betrekking heeft.

 

GRONDSLAGEN 
KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld 
volgens de directe methode:
• Alle ontvangsten en uitgaven zijn 

hierbij als zodanig gepresenteerd.

• Er is onderscheid gemaakt tussen 
kasstromen uit pensioen- en 
beleggingsactiviteiten.
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V. Toelichting op de balans

Alle bedragen in de toelichting zijn x € 1.000 tenzij anders vermeld.

Activa
1. Beleggingen voor risico deelnemers
Hieronder is een overzicht gegeven van de beleggingen verdeeld naar pensioen-
regelingen en beleggingsportefeuilles.

LCP Rente LCP 
Match I

LCP Ren-
dement

CVP 
Bruto

CVP 
Netto

Nog te 
beleggen /
ontrekken

Totaal

Bruto pensioen- 
regeling IDC 19.268 348 175.269 - - 2.813 197.698

Bruto pensioen- 
regeling CVP - - - 4.857 - - 4.857

Netto pensioenre-
geling IDC 7.780 290 81.493 - - 1.496 91.059

Netto pensioenre-
geling CVP - - - - 12.029 -509 11.520

Totaal 27.048 638 256.762 4.857 12.029 3.800 305.134

LCP Rente LCP 
Match I

LCP Ren-
dement

CVP 
Bruto

CVP 
Netto

Nog te 
beleggen /
ontrekken

Totaal

Bruto pensioen- 
regeling IDC 16.034 184 139.844 - - 2.654 158.716

Bruto pensioen- 
regeling CVP - - - 3.551 - - 3.551

Netto pensioenre-
geling IDC 6.883 168 70.963 - - 1.062 79.076

Netto pensioenre-
geling CVP - - - - 6.872 - 6.872

Totaal 22.917 352 210.807 3.551 6.872 3.716 248.215

Verdeling beleggingen naar pensioenregelingen en beleggingsportefeuilles per 31 december 2020 
(niveau 2)

Verdeling beleggingen naar pensioenregelingen en beleggingsportefeuilles per 31 december 2019 
(niveau 2)
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Stand per 
1 januari 

2020
Aankopen Verkopen Overige 

mutaties
Waarde 

mutaties
Stand per 31 

december 
2020

LCP Rente 22.917 6.608 -2.766 -26 315 27.048

LCP Match I 352 279 -35 -3 45 638

LCP Rendement 210.807 43.406 -4.039 -3 6.591 256.762

CVP Bruto 3.551 1.139 -235 -10 412 4.857

CVP Netto 6.872 4.468 -229 -20 938 12.029

Nog te beleggen 3.716 - - 84 - 3.800

Totaal 248.215 55.900 -7.304 22 8.301 305.134

Stand per 
1 januari 

2020
Aankopen Verkopen Overige 

mutaties
Waarde 

mutaties
Stand per 31 

december 
2019

LCP Rente 16.844 5.807 -1.002 36 1.232 22.917

LCP Match I 193 170 -33 3 19 352

LCP Rendement 142.883 36.958 -2.933 853 33.046 210.807

CVP Bruto 2.092 1.029 -24 34 420 3.551

CVP Netto 3.569 2.610 -269 73 889 6.872

Nog te beleggen 3.022 - - 694 - 3.716

Totaal 168.603 46.574 -4.261 1.693 35.606 248.215

Beleggingsportefeuilles verloopoverzicht 2020 (niveau 2)

Beleggingsportefeuilles verloopoverzicht 2019 (niveau 2)

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het verloop van de beleggingen in de 
beleggingsportefeuilles portefeuilles.
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Vastgoed- 
beleggingen Aandelen Vastrentende 

waarden Derivaten Overige  
beleggingen Totaal

LCP Rente - - 27.039 - 9 27.048

LCP Match I - - 637 - 1 638

LCP Rendement 25.920 154.879 75.113 - 850 256.762

CVP Bruto 152 1.050 3.023 609 23 4.857

CVP Netto 410 2.536 7.533 1.496 54 12.029

Nog te beleggen - - - - 3.800 3.800

Stand per 31  
december 2020 26.482 158.465 113.345 2.105 4.737 305.134

Vastgoed- 
beleggingen Aandelen Vastrentende 

waarden Derivaten Overige  
beleggingen Totaal

LCP Rente - - 22.882 - 35 22.917

LCP Match I - - 348 - 4 352

LCP Rendement 41.202 126.770 41.982 - 853 210.807

CVP Bruto 256 764 2.073 424 34 3.551

CVP Netto 478 1.459 4.014 848 73 6.872

Nog te beleggen - - - - 3.716 3.716

Stand per 31  
december 2019 41.936 128.993 71.299 1.272 4.715 248.215

Verdeling beleggingsportefeuille (LCP) (niveau 2) naar onderliggende waarden per 31 december 2020 
(niveau 3)

Verdeling beleggingsportefeuille (LCP)(niveau 2) naar onderliggende waarden per 31 december 2019 
(niveau 3)
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Categorie/Fonds Marktwaarde 
31-12-2020

Marktwaarde 
31/12/2019

Niet-Staatsobligaties Euro
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)

18.151 15.379

Niet-Staatsobligaties Niet-Euro
BlackRock Intermediate Credit Bond Index Fund "B"

8.888 7.502

Beleggingscrediteuren -63 -13

Liquide middelen 72 49

Totaal 27.048 22.917

Categorie/Fonds Marktwaarde 
31-12-2020

Marktwaarde 
31/12/2019

Staatsobligaties – Lange Duratie 20 jaar
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS

637 348

Beleggingscrediteuren -17 -

Liquide middelen 18 4

Totaal 638 352

Life Cycle Portefeuille Rente naar onderliggende institutionele beleggingsfondsen (niveau 3)

Life Cycle Portefeuille Match I naar onderliggende institutionele beleggingsfondsen (niveau 3)

In onderstaande tabellen is de samenstelling van het belegd vermogen binnen 
beleggingsportefeuilles per 31 december van het boekjaar weergegeven, gesplitst 
naar de onderliggende institutionele beleggingsfondsen (niveau 3).
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Categorie/Fonds Marktwaarde 
31-12-2020

Marktwaarde 
31/12/2019

Indirect vastgoed
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

25.920 41.202

Aandelen Wereld (Ontwikkelde Markten)
iShares Developed World Index Fund (IE)

76.959 42.265

Aandelen Wereld (Low Volatility)
Robeco QI Inst Global Dev Cons Equities Fund T1

- 41.693

Aandelen Opkomende Markten
Robeco QI Institutional EM Enhanced Index Eq Fnd

77.920 42.813

Vastrentende waarden - High Yield
Robeco High Yield Fund

48.775 41.982

Staatsobligaties opkomende markten
L&G EM Government Bond (Local Currency) Index Fund

26.338 -

Beleggingsdebiteuren 853 601

Beleggingscrediteuren -452 -32

Liquide middelen 449 283

Totaal 256.762 210.807

Life Cycle Portefeuille Rente naar onderliggende institutionele beleggingsfondsen (niveau 3)
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Categorie/Fonds Marktwaarde 
31-12-2020

Marktwaarde 
31/12/2019

Indirect Vastgoed: 
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

152 256

Aandelen Wereld (Ontwikkelde Markten): 
iShares Developed World Index Fund (IE)

517 253

Aandelen Wereld (Low Volatility): 
Robeco QI Global Developed Conservative Equities

- 254

Aandelen Opkomende Markten: 
Robeco QI Institutional EM Enhanced Index Eq Fnd

533 257

Staatsobligaties euro - Lange Duratie 40: 
Robeco Inst Liability Driven Euro Core Govt Bnd 40

609 424

Staatsobligaties euro - Lange Duratie 20: 
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS

2.089 1.505

Staatsobligaties euro:
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) 432 316

Vastrentende waarden - High Yield: 
Robeco High Yield Bond Fund 348 253

Staatsobligaties opkomende markten: 
L&G EM Government Bond (Local Currency) Index Fund 154 -

Beleggingsdebiteuren 5 3

Liquide middelen 18 30

Totaal 4.857 3.551

CVP Bruto beleggingsportefeuille naar onderliggende institutionele beleggingsfondsen  
(niveau 3)
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Categorie/Fonds Marktwaarde 
31-12-2020

Marktwaarde 
31/12/2019

Indirect Vastgoed: 
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

410 478

Aandelen Wereld (Ontwikkelde Markten): 
iShares Developed World Index Fund (IE)

1.216 475

Aandelen Wereld (Low Volatility): 
Robeco QI Global Developed Conservative Equities

- 472

Aandelen Opkomende Markten: 
Robeco QI Institutional EM Enhanced Index Eq Fnd

1.320 513

Staatsobligaties euro - Lange Duratie 40: 
Robeco Inst Liability Driven Euro Core Govt Bnd 40

1.496 849

Staatsobligaties euro - Lange Duratie 20: 
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS

5.203 2.926

Staatsobligaties euro:
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

1.090 600

Vastrentende waarden - High Yield: 
Robeco High Yield Bond Fund 839 486

Staatsobligaties opkomende markten: 
L&G EM Government Bond (Local Currency) Index Fund 401 -

Beleggingsdebiteuren 519 5

Beleggingscrediteuren -171 -

Liquide middelen -294 68

Totaal 12.029 6.872

CVP Netto beleggingsportefeuille naar onderliggende institutionele beleggingsfondsen  
(niveau 3)
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Securities lending binnen de 
beleggingsfondsen
Het pensioenfonds participeert 
niet direct in securities lending. In 
de jaarrekening zijn derhalve geen 
securities lending posities verwerkt. In de 
onderliggende beleggingsinstellingen 
kan wel sprake zijn van securities 
lending.

Reële waarde bepaling
Schattingen en veronderstellingen
Zoals vermeld in de toelichting zijn 
de beleggingen van de deelnemers 
nagenoeg allemaal gewaardeerd 
tegen reële waarde per balansdatum 
en is het over het algemeen mogelijk 
en gebruikelijk om de reële waarde 
binnen een aanvaardbare bandbreedte 
van schattingen vast te stellen. De 
boekwaarde van alle activa en passiva 
op balansdatum benadert de reële 
waarde.

Via vier ‘administratieve’ Life Cycle 
portefeuilles en twee ‘administratieve’ 
CVP portefeuilles wordt belegd 
in met name beursgenoteerde 
beleggingsfondsen, waarbij deze 
beleggingsfondsen beleggen in 
aandelen, vastgoed, vastrentende 
waarden, overige beleggingen en 
derivaten. Beursgenoteerde beleggingen 
in fondsen zijn gewaardeerd tegen de 
koersen per einde boekjaar. Voor de 
niet-beursgenoteerde beleggingen in 
fondsen wordt de waardering bepaald 
op basis van de laatst ontvangen 
fondsrapportages (intrinsieke waarde 
methode). Deze rapportages zijn niet 
door een accountant gecontroleerd en 
de periode van deze rapportages loopt 
niet (in alle gevallen) synchroon met het 
boekjaar van het pensioenfonds. Om 

deze onzekerheid te mitigeren wordt 
gedurende het jaar de performance 
beoordeeld en jaarlijks achteraf 
een aansluiting gemaakt met de 
gecontroleerde jaarrekeningen van deze 
fondsen (‘back-testing’). De waardering 
kan hoger of lager zijn, maar is 
gezien de mitigerende maatregelen 
naar inschatting van het bestuur 
niet materieel voor het beeld van de 
jaarrekening.

Onderscheid wordt gemaakt in de 
volgende waarderingsmethoden:
• Beleggingen met genoteerde 

marktprijzen worden verhandeld aan 
een effectenbeurs of betreffen liquide 
middelen.

• Onafhankelijke taxaties.

• De netto contante waarde methode 
wordt bepaald door de te ontvangen 
kasstromen contant te maken op basis 
van de geldende marktrente. In de 
waardering is rekening gehouden met 
het oninbaarheidsrisico. Hieronder 
vallen de derivaten.

• Andere methode: 
marktwaardebepaling niet gebaseerd 
op marktdata, maar gebaseerd 
op aannames en schattingen die 
de prijs significant beïnvloeden. 
De marktwaarde ontleent aan de 
meest recente rapportages van de 
fundmanagers en de fund-to-fund 
managers.
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Gehanteerde waarderingsmethodiek 2020 en 2019 (niveau 3)

Genoteerde 
marktprijzen

Onafhankelijke 
taxaties

NCW- 
berekeningen

Andere  
methode(n) Totaal

Per 31 december 2020

Vastgoed beleggingen 26.482 - - - 26.482

Aandelen 158.465 -- - - 158.465

Vastrentende waarden 104.457 - - 8.888 113.345

Derivaten 2.105 - - - 2.105

Overige beleggingen 4.737 - - - 4.737

Totaal 296.246 - - 8.888 305.134

Genoteerde 
marktprijzen

Onafhankelijke 
taxaties

NCW- 
berekeningen

Andere  
methode(n) Totaal

Per 31 december 2019

Vastgoed beleggingen 41.936 - - - 41.936

Aandelen 128.993 - - - 128.993

Vastrentende waarden 63.797 - - 7.502 71.299

Derivaten 1.272 - - - 1.272

Overige beleggingen 4.715 - - - 4.715

Totaal 240.713 - - 7.502 248.215

*) De presentatie van de vergelijkende cijfers van 2019 zijn aangepast voor de beursgenoteerde fondsen.
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Vastgoedbeleggingen
De vastgoedbeleggingen bestaan 
volledig uit beleggingen in indirect 
vastgoed via participaties in 
beursgenoteerde beleggingsfondsen die 
beleggen in vastgoed.

Aandelen
De beleggingen in aandelen bestaan 
volledig uit beleggingen in aandelen 
via participaties in beursgenoteerde 
beleggingsfondsen die beleggen in 
aandelen.

Vastrentende waarden
De beleggingen in vastrentende 
waarden bestaan volledig 
uit participaties in met name 
beursgenoteerde beleggingsfondsen 
en één niet-beursgenoteerde 
beleggingsfonds die beleggen in 
vastrentende waarden.

Overige beleggingen
De overige beleggingen bestaan 
volledig uit liquide middelen binnen de 
beleggingsfondsen die niet toe te wijzen 
zijn aan één categorie.

Bruto pensioenregeling IDC 31-12-2020 31-12-2019

Nog te beleggen premies december 2.617 2.290

Nog te beleggen ontvangen inkomende waardeoverdrachten 196 364

2.813 2.654

Netto pensioenregeling IDC 31-12-2020 31-12-2019

Nog te beleggen premies december 987 1.062

Nog te beleggen naar netto pensioenregeling CVP 509 -

1.496 1.062

Netto pensioenregeling CVP 31-12-2020 31-12-2019

Nog te beleggen van netto pensioenregeling IDC -509 -

-509 -

Nog te beleggen posten voor risico deelnemers
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De risico’s van overlijden in 
actieve dienst en premievrijstelling 
van pensioenopbouw bij 
arbeidsongeschiktheid zijn volledig 
herverzekerd bij Achmea Pensioen- en 
Levensverzekeringen N.V. Het risico 
van arbeidsongeschiktheid gedurende 

actieve dienst is volledig herverzekerd 
bij Achmea Schadeverzekeringen N.V.
Achmea Pensioen & 
Levensverzekeringen N.V. en Achmea 
Schadeverzekeringen N.V. hebben een 
credit rating A- met een ‘stable outlook’ 
(Standard & Poor’s).

31-12-2020 31-12-2019

Specificatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen:

Bruto pensioenregeling 17.473 12.993

Netto pensioenregeling 10.692 6.367

28.165 19.360

31-12-2020 31-12-2019

Technische voorzieningen

IBNR-voorziening 7.193 5.988

Levenslang partnerpensioen voorziening 15.499 10.145

Tijdelijk partnerpensioen voorziening 1.767 1.649

Wezenpensioen voorziening 205 213

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheids voorziening 1.548 1.365

Ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen voorziening 1.953   -

Totaal 28.165 19.360

2020 2019

Mutatieoverzicht technische voorzieningen

Stand per 1 januari 19.360 13.816

Mutatie IBNR-voorziening 1.205 510

Mutatie levenslang partnerpensioen voorziening 5.354 4.534

Mutatie tijdelijk partnerpensioen voorziening 118 607

Mutatie wezenpensioen voorziening -8 96

Mutatie premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheids voorziening 183 -203

Mutatie ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen voorziening 1.953   -

Stand per 31 december 28.165 19.360

2. Herverzekeringsdeel technische voorzieningen
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31-12-2020 31-12-2019

Bruto pensioenregeling 1.199 845

Netto pensioenregeling 723 317

1.922 1.162

31-12-2020 31-12-2019

Specificatie vorderingen / premiedebiteuren:

Nog te ontvangen periodieke premieopslag kosten en  
herverzekeringen 1.055 1.018

Te verrekenen uitkeringen 867 144

1.922 1.162

31-12-2020 31-12-2019

Bruto pensioenregeling 9.476 8.161

Netto pensioenregeling 4.694 4.422

14.170 12.583

3. Vorderingen en overlopende activa

4. Liquide middelen

Alle vorderingen hebben een resterende 
looptijd van korter dan één jaar.  
 
De vordering werkgever inzake 
premieopslag heeft betrekking op het 
nog van de werkgever te ontvangen 
bedrag uit hoofde van te verrekenen 
premieopslagen ter dekking van de 
pensioenuitvoeringskosten.

De te verrekenen uitkeringen hebben 
betrekking op betaalde uitkeringen 
die nog verkocht moeten worden uit 
de beleggingen in de daaropvolgende 
periode.

Onder de liquide middelen 
pensioenfonds zijn opgenomen die 
kasmiddelen en tegoeden op de 
bankrekening aangehouden bij ABN 
AMRO Bank N.V., die onmiddellijk 
dan wel op korte termijn opeisbaar zijn 

en niet het karakter van beleggingen 
hebben.

Bankrekeningen die beheerd worden 
door de vermogensbeheerder zijn onder 
de beleggingen opgenomen.
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31-12-2020 31-12-2019

Solvabiliteit

Eigen vermogen 6.998 5.475

Minimaal vereist eigen vermogen 4.384 3.629

31-12-2020 31-12-2019

Solvabiliteit In % In %

Totaal vermogen 345.609 102,1 279.640 102,0

Af: (Technische) voorzieningen 338.611 100,0 274.165 100,0

Eigen vermogen 6.998 2,1 5.475 2,0

Minimaal vereist eigen vermogen 4.384 1,3 3.629 1,3

Feitelijke dekkingsgraad - 102,1 - 102,0

Minimaal vereiste dekkingsgraad - 101,3 - 101,3

Het positieve saldo van baten en lasten is toegevoegd aan de algemene reserve.

Het positieve saldo van baten en lasten is toegevoegd aan de algemene reserve.

Passiva
5. Stichtingskapitaal en reserves

Algemene reserve 
Bruto pensioen- 

regeling

Algemene reserve 
Netto pensioen- 

regeling
Totaal

Stand per 1 januari 2020 4.617 858 5.475

Uit bestemming saldo van baten en lasten 1.469 54 1.523

Stand per 31 december 2020 6.086 912 6.998

Algemene reserve 
Bruto pensioen- 

regeling

Algemene reserve 
Netto pensioen- 

regeling
Totaal

Stand per 1 januari 2019 3.541 818 4.359

Uit bestemming saldo van baten en lasten 1.076 40 1.116

Stand per 31 december 2019 4.617 858 5.475
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De beleidsdekkingsgraad is gelijk 
aan de feitelijke dekkingsgraad. 
De beleidsdekkingsgraad is de 
gemiddelde dekkingsgraad van het 
moment van vaststelling en de elf 
daaraan voorafgaande maandeinden. 
Op grond van de aanwijzingen 
bij de verslagstaten mogen 
pensioenfondsen die zijn vrijgesteld 
van maand- en kwartaalrapportages 
de beleidsdekkingsgraad gelijkstellen 
aan de aanwezige dekkingsgraad op 
balansdatum.

De vereiste dekkingsgraad is gelijk aan 
de minimaal vereiste dekkingsgraad. 
Aangezien het pensioenfonds geen 
technische voorzieningen voor risico 
van het pensioenfonds heeft die niet 
volledig zijn herverzekerd, loopt het 
pensioenfonds geen beleggingsrisico 
voor eigen rekening en is het vereist 
eigen vermogen daarmee gelijk aan het 
minimaal vereist eigen vermogen.

Het minimaal vereist eigen vermogen bij 
de voorziening voor risico (gewezen) 
deelnemers wordt vastgesteld met 
inachtneming van het bepaalde bij en 
krachtens de Pensioenwet. Volgens 
het bepaalde is het minimaal vereist 
eigen vermogen bij de technische 
voorziening voor risico (gewezen) 
deelnemers gelijk aan 25% van de 
jaarlijkse beheerslasten. Aanvullend 
moet een bedrag aan eigen vermogen 
aangehouden worden vanwege het feit 
dat het pensioenfonds overlijdens- en 
arbeidsongeschiktheidsrisico’s in actieve 
dienst heeft herverzekerd bij externe 
partijen. Het minimaal vereist eigen 
vermogen van SNPS bedraagt ultimo 
2020 € 4.384.

Aangezien het eigen vermogen ultimo 
2020 € 6.998 bedraagt, is ultimo 2020 
geen sprake van een dekkingstekort. 
Vanwege het karakter van de regeling 
(zuivere premieovereenkomst) wordt een 
vereist eigen vermogen niet bepaald.



Jaarverslag 2020 - SNPS 34

De risico’s van overlijden in 
actieve dienst en premievrijstelling 
van pensioenopbouw bij 
arbeidsongeschiktheid zijn volledig 
herverzekerd bij Achmea Pensioen- en 

Levensverzekeringen N.V. Het risico 
van arbeidsongeschiktheid gedurende 
actieve dienst is volledig herverzekerd 
bij Achmea Schadeverzekeringen N.V.

31-12-2020 31-12-2019

Bruto pensioenregeling 17.473 12.993

Netto pensioenregeling 10.692 6.367

28.165 19.360

31-12-2020 31-12-2019

Technische voorzieningen

IBNR-voorziening 7.193 5.988

Levenslang partnerpensioen voorziening 15.499 10.145

Tijdelijk partnerpensioen voorziening 1.767 1.649

Wezenpensioen voorziening 205 213

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheids voorziening 1.548 1.365

Ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen voorziening 1.953   -

Totaal 28.165 19.360

2020 2019

Mutatieoverzicht technische voorzieningen

Stand per 1 januari 19.360 13.816

Mutatie IBNR-voorziening 1.205 510

Mutatie levenslang partnerpensioen voorziening 5.354 4.534

Mutatie tijdelijk partnerpensioen voorziening 118 607

Mutatie wezenpensioen voorziening -8 96

Mutatie premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheids voorziening 183 -203

Mutatie ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen voorziening 1.953   -

Stand per 31 december 28.165 19.360

6. Technische voorzieningen



Jaarverslag 2020 - SNPS35

31-12-2020 31-12-2019

Bruto pensioenregeling IDC 197.698 158.716

Bruto pensioenregeling CVP 4.857 3.551

Netto pensioenregeling IDC 91.059 79.076

Netto pensioenregeling CVP 11.520 6.872

305.134 248.215

31-12-2020 31-12-2019

Specificatie bruto pensioenregeling CVP:

Bruto pensioenregeling CVP aanspraken 4.807 3.448

Bruto pensioenregeling CVP nog toe te delen resultaat 50 103

4.857 3.551

31-12-2020 31-12-2019

Specificatie netto pensioenregeling CVP:

Netto pensioenregelinig CVP aanspraken 11.472 6.685

Netto pensioenregeling CVP nog toe te delen resultaat 48 187

11.520 6.872

7. Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers
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Verloopoverzicht voorziening pensioenverplichtingen per pensioenregeling

Bruto  
Pensioen- 

regeling IDC

Bruto  
Pensioen- 

regeling CVP

Netto  
Pensioen- 

regeling IDC

Netto  
Pensioen- 

regeling CVP
Totaal

Stand per  
1 januari 2019 106.151 2.092 56.791 3.569 168.603

Premiestortingen 25.491 - 13.132 - 38.623

Inkomende waarde- 
overdrachten 4.978 - - - 4.978

Uitgaande waarde- 
overdrachten -27 - -17 - -44

Uitkeringen en 
afkopen -12 -25 -254 -259 -550

Beleggings- 
resultaat 23.165 454 12.025 961 36.605

Van IDC naar CVP -1.030 1.030 -2.601 2.601 -

Stand per 31  
december 2019 158.716 3.551 79.076 6.872 248.215

Premiestortingen 30.755 - 13.063 - 43.818

Inkomende waarde- 
overdrachten 3.711 - - - 3.711

Uitgaande waarde- 
overdrachten -480 - - - -480

Uitkeringen en 
afkopen - -49 -42 -228 -319

Beleggings- 
resultaat 5.926 425 2.862 976 10.189

Van IDC naar CVP -930 930 -3.900 3.900 -

Stand per 31 
december 2020 197.698 4.857 91.059 11.520 305.134

Voor een verdere toelichting op de mutaties zie de toelichting op de staat van 
baten en lasten. De gevoerde pensioenregelingen van SNPS betreffen individuele 
beschikbare premieregelingen.



Jaarverslag 2020 - SNPS37

8. Voorziening toekomstige uitvoeringskosten

31-12-2020 31-12-2019

Bruto pensioenregeling 3.641 3.375

Netto pensioenregeling 3.723 3.215

7.364 6.590

Het pensioenfonds houdt een 
voorziening voor toekomstige 
uitvoeringskosten aan zodat het 
pensioenfonds de uitvoeringskosten 
kan dragen in geval van discontinuïteit 
van de onderneming en de te maken 
uitvoeringskosten voor de dan gewezen 
deelnemers niet uit het rendement 
hoeven te worden onttrokken. Bij de 
vaststelling van deze voorziening 
wordt ervan uitgegaan dat de 
opgebouwde pensioenkapitalen en 
aanspraken 2 jaar na beëindiging van 
de uitvoeringsovereenkomst met de 
werkgever, worden overgedragen naar 
een andere pensioenuitvoerder.

De per eind 2020 aanwezige 
kostenvoorziening voldoet aan het 
wettelijk minimaal vereiste niveau 
waardoor SNPS in staat is om de 
opgebouwde kapitalen bij een 
externe partij onder te brengen. Het 
geambieerde kostenvoorzieningsniveau, 
waarbij het pensioenfonds in staat is de 
uitvoeringskosten naar de toekomst toe 
zelfstandig te kunnen dragen, zal in de 
komende jaren bereikt worden.

2020 2019

Voorziening toekomstige uitvoeringskosten

Stand per 1 januari 6.590 5.154

Dotatie 774 1.436

Stand per 31 december 7.364 6.590
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Verbonden partijen
Identiteit van verbonden partijen
Er is sprake van een relatie, in de vorm 
van een uitvoeringsovereenkomst, tussen 
het pensioenfonds en de werkgever, de 
aangesloten ondernemingen en hun 
bestuurders.

Transacties met bestuurders
Bestuurders (gepensioneerden) krijgen 
vergoedingen voor de uitvoering 
van bestuurstaken. SNPS heeft geen 
leningen verstrekt aan de bestuurders. 
Ook heeft SNPS geen vorderingen op 
de bestuurders.

Overige transacties met verbonden 
partijen
Betreffende de uitvoeringsovereenkomst 
tussen het pensioenfonds en werkgever 
bestaan de transacties uit de ontvangen 
premies voor de financiering van de 

aanspraken en de uitvoering van de 
regeling.

Transacties met verbonden partijen 
vinden plaats tegen marktconforme 
tarieven.

Niet in de balans opgenomen 
activa en verplichtingen
Ultimo boekjaar zijn er geen niet 
uit de balans blijkende activa en 
verplichtingen.

Belangrijke gebeurtenissen na 
balansdatum
Er zijn na de balansdatum geen 
gebeurtenissen geweest van dien 
aard dat een wezenlijk ander beeld 
zou ontstaan van de financiële positie 
per einde 2020 dan op grond van dit 
verslag kan worden verkregen.

31-12-2020 31-12-2019

Overige schulden

Schuld aan herverzekeraar 684 705

Te betalen kosten 513 938

Waardeoverdrachten 347 33

Uitkeringen / afkopen 186 4

1.730 1.680

31-12-2020 31-12-2019

Bruto pensioenregeling 948 1.014

Netto pensioenregeling 782 666

1.730 1.680

9. Overige schulden en overlopende passiva

Schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
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V. Toelichting op de staat van baten en lasten

Alle bedragen in de toelichting zijn x € 1.000 tenzij anders vermeld.

10. Premiebijdragen van werkgevers en werknemers

2020 2019

Bruto pensioenregeling 40.042 33.831

Netto pensioenregeling 17.376 16.770

57.418 50.601

BRUTO PENSIOENREGELING 2020 2019

a1. Beschikbare premie bijdrage werkgever (voor risico deelnemers) 27.309 22.520

a2. Beschikbare premie bijdrage werknemer (voor risico deelnemers) 3.684 3.140

b. Premieopslag voor herverzekeringen 6.081 5.251

c. Premieopslag voor administratie- en uitvoeringskosten 1.367 1.360

d. Premiebijdrage werkgever voor voorziening toekomstige 
uitvoeringskosten 266 686

e. Premiebijdrage werkgever voor minimaal vereist eigen vermogen 1.335 874

40.042 33.831
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De feitelijke premie voor de bruto 
pensioenregeling bestaat in enig 
boekjaar uit:   
a. Beschikbare premies die op de 

pensioenbeleggingsrekening van de 
deelnemer gestort worden;

b. De aan de herverzekeraar 
verschuldigde risicopremies 
voor dekking van risico’s van 
overlijden in actieve dienst en 
arbeidsongeschiktheid;

c. Een opslag voor de (lopende) 
administratie- en uitvoeringskosten;

d. Een door het pensioenfonds vast te 
stellen opslag voor het vormen en 
in stand houden van de voorziening 
voor toekomstige uitvoeringskosten;

e. Een door het pensioenfonds vast te 
stellen opslag voor het vormen en in 
stand houden van het vereist eigen 
vermogen;

De feitelijke premie volgens artikel 130 
van de Pensioenwet bedraagt € 40.042 
duizend (2019: € 33.831 duizend). 
De kostendekkende premie bedraagt 
€ 39.073 duizend (2019: € 33.635 
duizend). Het pensioenfonds past geen 
premiedemping toe.

De bruto pensioenregeling van 
SNPS is een individueel beschikbare 
premieregeling, de premie wordt 
hierbij bepaald aan de hand van een 
leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Deze 
beschikbare premiestaffel van de SNPS 
pensioenregeling is uitgedrukt in een 
percentage van de pensioengrondslag 
beginnend met 10,1% voor 18 tot 
22-jarigen tot 35,3% voor 63 tot en met 
67 jarigen. Deze pensioengrondslag is 

gelijk aan het pensioengevend salaris 
minus de franchise (jaarlijks vastgesteld, 
€ 15.178,- voor 2020 (2019: € 14.770,-
)). Het pensioengevend salaris dat 
meegenomen wordt bij het bepalen van 
de pensioengrondslag is afgetopt op 
een bepaalde fiscale inkomensgrens 
(jaarlijks vastgesteld, € 95.219,- 
voor 2020 (2019: € 95.219,-)). De 
deelnemer betaalde in 2020 een eigen 
bijdrage van 2,0% (2019: 2,0%) van de 
pensioengrondslag, onafhankelijk van 
de leeftijd van deze deelnemer.

Voor 2020 bedroeg de totale eigen 
bijdrage zoals betaald door de 
werknemers € 3.684 duizend (2019: 
€ 3.140 duizend). Het restant van 
de premies - inclusief aanvullende 
opslagen voor risicopremies en kosten 
- werd betaald door de werkgever. 
Aanvullend zijn deelnemers verzekerd 
voor nabestaandenpensioen, 
arbeidsongeschiktheidspensioen 
en premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid.
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NETTO PENSIOENREGELING 2020 2019

a1. Beschikbare premie bijdrage werkgever inleg 
pensioenbeleggings- rekening (voor risico deelnemers) 12.527 11.922

a2. Beschikbare premie bijdrage werknemer inleg 
pensioenbeleggings- rekening (voor risico deelnemers) 1.315 1.368

a3. Beschikbare premie bijdrage werknemer inhouding voor 
herverzekeringen 1.690 1.612

b. Premieopslag voor administratie- en uitvoeringskosten 1.190 1.023

c. Premiebijdrage voor voorziening toekomstige uitvoeringskosten 508 750

d. Premiebijdrage werkgever voor minimaal vereist eigen vermogen 146 95

17.376 16.770

De feitelijke premie voor de Netto 
pensioenregeling bestaat in enig 
boekjaar uit:   
a. Beschikbare premies die op de 

pensioenbeleggingsrekening van 
de deelnemer gestort worden 
welke verdeeld wordt naar inleg 
pensioenbeleggingsrekening 
(a1 en a2) en inhouding voor de 
herverzekeringen (a3);

b. Een opslag voor de (lopende) 
administratie- en uitvoeringskosten;

c. Een door het pensioenfonds vast te 
stellen opslag voor het vormen en 
in stand houden van de voorziening 
voor toekomstige uitvoeringskosten;

d. Een door het pensioenfonds vast te 
stellen opslag voor het vormen en 
in stand houden van het minimaal 
vereist eigen vermogen.

De feitelijke premie volgens artikel 130 
van de Pensioenwet bedraagt € 17.376 
duizend (2019: € 16.770 duizend). 
De kostendekkende premie bedraagt 

€ 17.577 duizend (2019: € 16.770 
duizend). Het pensioenfonds past geen 
premiedemping toe.

De Netto pensioenregeling van 
SNPS is een individueel beschikbare 
premieregeling, de premie wordt 
hierbij bepaald aan de hand van een 
leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Deze 
beschikbare premiestaffel van de SNPS 
pensioenregeling is uitgedrukt in een 
percentage van de pensioengrondslag 
beginnend met 4,2% voor 15 tot en met 
19 jarigen tot 16,2% voor 68 tot en met 
70 jarigen. Deze pensioengrondslag is 
gelijk aan het pensioengevend salaris 
minus de fiscale grens; voor 2020 dit is 
voor Deelnemers A € 95.219,- (2019: € 
95.219,-) en Deelnemers B € 96.729,- 
(2019: € 96.729,-). Deelnemers A en 
B zijn deelnemers die bruto pensioen 
opbouwen binnen SNPS respectievelijk 
Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF). De 
deelnemer betaalde in 2020 een eigen 
bijdrage van 0,965 procentpunt (2019: 
0,965 procentpunt) van de percentages 
van de pensioengrondslag.
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LCP Rente LCP Match LCP  
Rendement CVP Bruto CVP Netto Totaal

Bruto pensioenregeling 
IDC 196 19 5.712 - - 5.927

Bruto pensioenregeling 
CVP - - - 425 - 425

Netto pensioenregeling 
IDC 81 16 2.764 - - 2.861

Netto pensioenregeling 
CVP - - - - 976 976

Totaal 277 35 8.476 425 976 10.189

LCP Rente LCP Match LCP  
Rendement CVP Bruto CVP Netto Totaal

Bruto pensioenregeling 
IDC 880 11 22.273 - - 23.164

Bruto pensioenregeling 
CVP - - - 454 - 454

Netto pensioenregeling 
IDC 388 12 11.625 - - 12.025

Netto pensioenregeling 
CVP - - - - 961 961

Totaal 1.268 23 33.898 454 961 36.604

Beleggingsresultaten risico deelnemers splitsing naar pensioenregelingen en beleggingsportefeuilles 
2020 (niveau 2)

Beleggingsresultaten risico deelnemers splitsing naar pensioenregelingen en beleggingsportefeuilles 
2019 (niveau 2)

11. Beleggingsresultaten risico deelnemers
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2020
Directe  

beleggings-
opbrengsten

Indirecte 
beleggings-

opbrengsten
Kosten van 

vermogensbeheer Totaal

Life Cycle portefeuille Rente - 277 - 277

Life Cycle portefeuille Match I 2 33 - 35

Life Cycle portefeuille Rendement 1.674 6.802 - 8.476

CVP Bruto 18 407 - 425

CVP Netto 42 934 - 976

1.736 8.453 - 10.189

2019
Directe  

beleggings-
opbrengsten

Indirecte 
beleggings-

opbrengsten
Kosten van 

vermogensbeheer Totaal

Life Cycle portefeuille Rente 38 1.230 - 1.268

Life Cycle portefeuille Match I 2 21 - 23

Life Cycle portefeuille Rendement 1.874 32.024 - 33.898

CVP Bruto 22 432 - 454

CVP Netto 45 916 - 961

1.981 34.623 - 36.604

In de jaarrekening zijn alleen de door 
het pensioenfonds direct betaalde 
kosten van vermogensbeheer op te 
nemen. De kosten van vermogensbeheer 
welke onderdeel uitmaken van 

het beleggingsresultaat binnen de 
beleggingsportefeuilles zijn toegelicht in 
het bestuursverslag (‘look through’).
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De post afkopen is de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 497,27  
(2019: € 484,09) per jaar overeenkomstig de Pensioenwet (artikel 66).

Pensioenuitkeringen naar regelingen 2020

Pensioenuitkeringen naar regelingen 2019

12. Pensioenuitkeringen

Bruto  
Pensioen- 

regeling IDC

Bruto  
Pensioen- 

regeling CVP

Netto  
Pensioen- 

regeling IDC

Netto  
Pensioen- 

regeling CVP
Totaal

Ouderdoms- 
pensioen - 49 - 86 135

Partnerpensioen 238 - 134 24 396

Wezenpensioen 21 - 16 - 37

Overdracht aan 
verzekeraar of 
afkopen

- - 42 118 160

259 49 192 228 728

Bruto  
Pensioen- 

regeling IDC

Bruto  
Pensioen- 

regeling CVP

Netto  
Pensioen- 

regeling IDC

Netto  
Pensioen- 

regeling CVP
Totaal

Ouderdoms- 
pensioen - 25 - 44 69

Partnerpensioen 62 - 75 - 137

Wezenpensioen 16 - 12 - 28

Overdracht aan 
verzekeraar of 
afkopen

12 - 254 215 481

90 25 341 259 715
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13. Pensioenuitvoeringskosten

2020 2019

Bruto pensioenregeling 1.367 1.360

Netto pensioenregeling 1.190 1.023

2.557 2.383

2020 2019

Pensioenuitvoeringskosten rekening pensioenfonds:

Kosten van Pensioenbeheer

Administratiekosten IDC 637 509

Administratiekosten CVP 140 91

Kosten Bestuur 51 50

Kosten bestuursbureau 810 880

Adviseurs- en controlekosten m.u.v. accountantskosten 53 18

Accountantskosten 73 73

Toezichtskosten 44 26

Projectkosten 96 308

Communicatiekosten 239 83

Opleidingskosten 87 69

Overige kosten 65 14

Subtotaal kosten van pensioenbeheer 2.295 2.121

Kosten van vermogensbeheer t.l.v. pensioenfonds

Kosten van vermogensbeheer t.l.v. pensioenfonds 262 262

Subtotaal kosten van vermogensbeheer t.l.v. pensioenfonds 262 262

Totaal 2.557 2.383

De administratiekosten betreffen de 
kosten uit hoofde van pensioenbeheer 
zoals uitbesteed aan Achmea 
Pensioenservices N.V.

De directe kosten van vermogensbeheer 
bestaan uit de betaalde vergoedingen 
aan Achmea Investment Management

B.V. in het kader van de uitbestedings-
overeenkomst en de vaste vergoeding 
van de custodian.

Het pensioenfonds ontvangt 
als onderdeel van de premie 
een opslag ter dekking van de 
pensioenuitvoeringskosten van de bruto 
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pensioenregeling, waaronder de kosten 
van pensioenbeheer en de kosten van 
vermogensbeheer voor rekening van het 
pensioenfonds. In 2020 bedroeg deze 
opslag € 1.367 duizend (2019: € 1.360 
duizend).
 
Het pensioenfonds ontvangt als onderdeel 
van de premie een opslag ter dekking 

van de pensioenuitvoeringskosten van de 
netto pensioenregeling, waaronder de 
kosten van pensioenbeheer en de kosten 
van vermogensbeheer ten laste van het 
pensioenfonds. In 2020 bedroeg deze 
opslag € 1.190 duizend (2019: € 1.023 
duizend).

Deze werkzaamheden zijn zowel in 
2020 als 2019 uitgevoerd door Ernst & 
Young Accountants LLP.

In bovenstaande opstelling is de 
methode gehanteerd waarbij wordt 
opgegeven de in het boekjaar ten 
laste gebrachte totale honoraria voor 
onderzoek van de jaarrekening en 
verslagstaten en de totale honoraria 
voor andere controleopdrachten, 
uitgevoerd door de externe accountant.

Personeelsleden
Bij het pensioenfonds zijn geen 
werknemers in dienst.

Bezoldiging bestuurders
De bestuurders in dienst van Shell 
ontvangen geen bestuursvergoeding 
vanuit SNPS. De bestuurders niet in 
dienst van Shell krijgen een vergoeding 
vanuit SNPS, deze bedroegen over 
2020 in totaal € 50 duizend (2019: € 
47 duizend) en zijn verantwoord op de 
regel ‘Kosten Bestuur’ in de tabellen op 
de vorige pagina.

2020 Onafhankelijke
accountant Overig netwerk Totaal

Controle van de jaarrekening 73 - 73

Andere controlewerkzaamheden - - -

Fiscale advisering - - -

Andere niet-controle diensten - - -

73 - 73

2019 Onafhankelijke
accountant Overig netwerk Totaal

Controle van de jaarrekening 73 - 73

Andere controlewerkzaamheden - - -

Fiscale advisering - - -

Andere niet-controle diensten - - -

73 - 73
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Onder mutatie pensioenverplichtingen 
voor risico deelnemers zijn de 
mutaties opgenomen van de 
pensioenverplichtingen voor 
risico deelnemers van de bruto 

pensioenregeling en de netto 
pensioenregeling. Zie toelichting 
pensioenverplichtingen voor risico 
deelnemers op de balanspost (7).

Onder mutatie technische voorzieningen 
zijn de mutaties opgenomen van de 
IBNR-voorziening en de voorziening 

voor de levenslang partnerpensioen. Zie 
toelichting op de technische voorziening 
op de balanspost (6).

14. Mutatie pensioenverplichtingen voor risico deelnemers

15. Mutatie technische voorzieningen

2020 2019

Mutatie technische voorzieningen voor risico deelnemers:

Mutatie pensioenverplichtingen - Bruto pensioenregeling IDC 38.982 52.565

Mutatie pensioenverplichtingen - Bruto pensioenregeling CVP 1.306 1.459

Mutatie pensioenverplichtingen - Netto pensioenregeling IDC 11.983 22.285

Mutatie pensioenverplichtingen - Netto pensioenregeling CVP 4.648 3.303

56.919 79.612

2020 2019

Mutatie technische voorzieningen - Bruto pensioenregeling 4.480 3.450

Mutatie technische voorzieningen - Netto pensioenregeling 4.325 2.094

8.805 5.544
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Onder mutatie herverzekeringsdeel 
technische voorzieningen zijn de 
mutaties opgenomen van de vordering 
op de herverzekeraar voor de 
dekking van de IBNR-voorziening 
en de voorziening voor Levenslang 

Partnerpensioen. Zie toelichting op 
het herverzekeringsdeel technische 
voorziening op de balanspost (2).

Zie toelichting op de technische voorziening toekomstige uitvoeringskosten op de 
balanspost (8).

16. Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen

2020 2019

Mutatie technische voorzieningen – Bruto pensioenregeling: 

Mutatie IBNR-voorziening 1.205 510

Mutatie levenslang partnerpensioen voorziening 5.354 4.534

Mutatie tijdelijk partnerpensioen voorziening 118 607

Mutatie wezenpensioen voorziening -8 96

Mutatie premievrijstellng bij arbeidsongeschiktheids voorziening 183 -203

Mutatie ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen voorziening 1.953   -

8.805 5.544

2020 2019

Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen -  
Bruto pensioenregeling -4.480 -3.450

Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen -  
Netto pensioenregeling -4.325 -2.094

-8.805 -5.544

17. Mutatie voorziening toekomstige uitvoeringskosten

2020 2019

Bruto pensioenregeling 266 686

Netto pensioenregeling 508 750

774 1.436



Jaarverslag 2020 - SNPS49

Een inkomende waardeoverdracht 
betreft de ontvangst van 
het pensioenfonds of de 
pensioenverzekeraar van de vorige 
werkgever van de contante waarde van 
premievrije pensioenaanspraken van 
deelnemers, die tot de ontslagdatum 
zijn opgebouwd. Een uitgaande 
waardeoverdracht betreft de 

overdracht aan het pensioenfonds of 
de pensioenverzekeraar van de nieuwe 
werkgever van de contante waarde 
van premievrije pensioenaanspraken 
van deelnemers, die tot de 
ontslagdatum zijn opgebouwd. De 
ontvangen koopsommen worden 
aangewend voor de inkoop van extra 
pensioenaanspraken.

18. Saldo overdrachten van rechten voor risico deelnemers

2020 2019

Inkomende waardeoverdrachten - Bruto pensioenregeling -3.711 -4.978

Uitgaande waardeoverdrachten - Bruto pensioenregeling 480 27

Uitgaande waardeoverdrachten - Netto pensioenregeling - 17

-3.231 -4.934

19. Herverzekeringen

2020 2019

Bruto pensioenregeling 5.927 5.138

Netto pensioenregeling 2.410 1.739

8.337 6.877
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De herverzekeringspremies worden 
vanuit een opslag in de pensioenpremie 
door de werkgever gefinancierd met 
uitzondering van afkoopsommen voor 
het levenslang partnerpensioen. De 
afkoopsommen voor het levenslang 
partnerpensioen worden door de 
deelnemers gefinancierd vanuit de 
opgebouwde rechten bij uitdiensttreding 
van een deelnemer.

De risico’s van overlijden in 
actieve dienst en premievrijstelling 
van pensioenopbouw bij 
arbeidsongeschiktheid zijn volledig 
herverzekerd bij Achmea Pensioen- en 
Levensverzekeringen N.V. Het risico 
van arbeidsongeschiktheid gedurende 
actieve dienst is volledig herverzekerd 
bij Achmea Schadeverzekeringen N.V.

2020 2019

Herverzekeringen:

Premies overlijdensrisico 3.942 3.432

Koopsommen overlijdensrisico afkopen bij uitdiensttreding 1.131 488

Premies premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 1.606 1.587

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2.181 1.649

Subtotaal 8.860 7.156

Uitkeringen van herverzekerd partnerpensioen -409 -179

Uitkeringen van herverzekerd premievrijstelling -114 -100

Totaal 8.337 6.877
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Belastingen
De activiteiten van het 
pensioenfonds zijn vrijgesteld van 
belastingheffing in het kader van de 
vennootschapsbelasting.
Voor de omzetbelasting is een fiscale 
eenheid gevormd. Deze bestaat 
uit Stichting Shell Pensioenfonds 
(SSPF), SNPS, SPN en Shell Asset 
Management Company (SAMCo). 
Binnen een dergelijke fiscale eenheid 
zijn de entiteiten over en weer 
hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars 
belastingschulden.

Met betrekking tot de omzetbelasting 
is SNPS te kwalificeren als een 
gemeenschappelijk beleggingsfonds 
conform artikel 11 lid 1, onderdeel I, sub 
3 van de Wet op de omzetbelasting 
1968, met uitzondering van de 
Collectief Variabel Pensioen (‘CVP’) 
regeling. Daardoor kan het vermogen 
van SNPS niet volledig als collectief 
vermogen worden aangemerkt en 
kan de btw-vrijstelling niet worden 
toegepast op de kosten inzake CVP. 
De btw-vrijstelling is van toepassing 
op de pensioenuitvoeringskosten van 
Achmea Investment Management N.V. 
en Achmea Pensioenservices N.V. In 
de jaarrekening is nog geen rekening 
gehouden met de verschuldigde BTW 
over de kosten van CVP, deze is niet 
materieel voor de jaarrekening.

Bestemming saldo van baten en 
lasten
Het saldo van baten en lasten 
over 2020 ad € 1.523 duizend is 
toegevoegd aan de algemene reserve.
 
Risicobeheer
Het Bestuur van SNPS is 
verantwoordelijk voor de beheersing van 
de risico’s. Hiertoe heeft het Bestuur een 

Control Framework ingericht, met als 
uitgangspunt om een beheersingskader 
te hebben dat passend is bij het profiel 
van SNPS en dat de risico’s die SNPS 
loopt reflecteert. Het raamwerk helpt 
het Bestuur om vanuit de lange termijn 
doelstellingen van het pensioenfonds 
en met inachtneming van de interne en 
externe omgeving, risico’s structureel 
in kaart te brengen en daarop een 
beheersingskader in te richten, zodat 
doelstellingen gerealiseerd kunnen 
worden. In het bestuursverslag is een 
schematisch overzicht weergegeven 
van het risico framework, met daarin 
de hoofdrisico’s opgenomen. In 
onderstaande paragrafen worden 
de hoofdrisico’s kort beschreven, 
opgedeeld naar risico’s van toepassing 
op de deelnemers en risico’s van 
toepassing op het pensioenfonds.

i) Financiële risico’s van toepassing op 
de deelnemers
De premies worden binnen SNPS 
individueel voor rekening en risico van 
de (gewezen) deelnemer respectievelijk 
de pensioengerechtigde belegd. Als 
gevolg van de kenmerken van de 
zuivere beschikbare premieregelingen 
en het feit dat het pensioenfonds geen 
ingegane pensioenen voor risico van het 
pensioenfonds kent, liggen zowel het 
beleggingsrisico, het renterisico en het 
langlevenrisico gedurende de gehele 
duur van deelneming en pensionering 
(in geval van deelname aan het 
CVP) bij de (gewezen) deelnemer 
respectievelijk de pensioengerechtigde. 
Risico’s voortvloeiende uit de 
risicoverzekeringen in verband met 
overlijden en arbeidsongeschiktheid 
tot de pensioendatum zijn volledig 
herverzekerd.
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Het Bestuur van SNPS stelt het 
strategisch beleggingsbeleid vast (de 
samenstelling - de ‘wegingen’) van 
de Life cycle profielen en daarmee 
de verdeling over de administratieve 
Life cycle portefeuilles en over de 
verschillende asset categorieën (de 
onderliggende beleggingsinstellingen 
waarin daadwerkelijk wordt 
belegd). Het Bestuur heeft hierbij 
door middel van de aangeboden 
beleggingsmogelijkheden grenzen 
gesteld aan de door deelnemers 
te maken beleggingskeuzes en 
bijbehorende risico’s. SNPS beoordeelt 
periodiek de samenstelling van de 
Life Cycle profielen en Life Cycle 
portefeuilles (doelwegingen en de 
verscheidene asset categorieën die 
worden gebruikt), en kan deze van tijd 
tot tijd aanpassen.

Tien jaar voor de reglementaire 
pensioenleeftijd maakt de (gewezen) 
deelnemer een voorlopige keuze voor 
een vaste of variabele pensioenuitkering 
op de pensioendatum. Indien de 
(gewezen) deelnemer kiest voor een 

variabele pensioenuitkering wordt zijn 
kapitaal geleidelijk ingebracht in de 
CVP portefeuille voor de bruto regeling 
respectievelijk de netto regeling. Bij 
een voorlopige keuze voor een vaste 
pensioenuitkering op de pensioendatum 
blijft de (gewezen) deelnemer met zijn 
volledige kapitaal deelnemen in een 
Life Cycle profiel passend bij een vaste 
uitkering op pensioenleeftijd. Definitieve 
keuze voor een vaste of variabele 
pensioenuitkering volgt bij pensionering.

Matching-/rente risico
Het renterisico is het risico dat 
de waarde van de (portefeuille) 
vastrentende waarden verandert 
als gevolg van veranderingen in de 
rentestanden. De rente speelt ook een 
zeer belangrijke rol op het moment dat 
deelnemers met pensioen gaan, omdat 
de rente op het pensioenmoment sterk 
bepalend is voor het pensioen dat 
ingekocht kan worden. Dit wordt ook 
wel het conversierisico genoemd.

De samenstelling van de vastrentende 
waarden naar looptijd is als volgt:

31-12-2020 31-12-2019

In % In %

Resterende looptijd < 1 jaar 24.774 21,9 19.992 28,0

Resterende looptijd > 1 en < 5 jaar 49.191 43,4 31.985 44,9

Resterende looptijd > 5 jaar 39.380 34,7 19.322 27,1

113.345 100 71.299 100
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Voor deelnemers in het IDC die niet 
deelnemen aan het CVP is het zo dat 
naarmate een deelnemer ouder wordt, 
de gevoeligheid van de beleggingen 
voor een stijging of daling van de rente 
toe neemt. Uitgaande van een deelnemer 
ouder dan 50, wordt, naarmate de 
deelnemer ouder wordt, minder belegd 
in aandelen. Omdat de inkoop van 
de pensioenuitkering ook gevoelig is 
voor dezelfde renteontwikkeling leidt 
dit tot minder grote schommelingen 
in het verwachte inkomen voor later. 
De duratie is een maatstaf voor de 
rentegevoeligheid van vastrentende 
waarden en wordt met name bepaald 
door vier factoren: de looptijd, aflossing, 
couponbetaling en renteniveaus. Er wordt 
gestreefd naar een rentegevoeligheid 
(duratie) van de vastrentende Life 
Cycle portefeuilles van 11 jaar (met een 
bandbreedte van 9 tot 13,5 jaar). Door 

ontwikkelingen op de financiële markten 
kan de actuele duratie afwijken van de 
streefduratie.

Per 31 december 2020 bedroeg de 
duratie van Life Cycle portefeuille Rente 
afgerond 5,3 jaar (2019: 5,1 jaar), 
duratie van Life Cycle portefeuille Match 
I per die datum afgerond 20,1 jaar 
(2019: 19,1 jaar) en duratie van Life Cycle 
portefeuille Rendement per die datum 
afgerond 1,1 jaar (2019: 0,0 jaar).
Per 31 december 2020 bedroeg de 
duratie van CVP Bruto 9,8 jaar (2019: 9,1 
jaar) en duratie van CVP Netto 9,9 jaar 
(2019: 9,1 jaar).

In onderstaande tabel is een 
gevoeligheidsanalyse opgenomen (naar 
de stand ultimo boekjaar), waarin de 
gevolgen van een stijging of daling van 
de rente met 1% is weergegeven:

Variabiliteit Effect op beleggingen  
risico deelnemers alleen

Categorie 2020 2019

Vastrentende waarden IDC (LCP Rente, Match I 
en Rendement)

rente stijgt  
1 %-punt

-1.458 
(-0,51%)

-2.300 
(-0,99%)

Vastrentende waarden IDC (LCP Rente, Match I 
en Rendement )

rente daalt  
1 %-punt

1.458 
(0,51%)

2.300 
(0,99%)

Vastrentende waarden CVPBruto rente stijgt  
1 %-punt

-474 
(-9,82%)

-319 
(-9,06%)

Vastrentende waarden CVPBruto rente daalt  
1 %-punt

474 
(9,82%)

319 
(9,06%)

Vastrentende waarden CVPNetto rente stijgt  
1 %-punt

-1.184
 (-9,89%)

-618 
(-9,10%)

Vastrentende waarden CVPNetto rente daalt  
1 %-punt

1.184 
(9,89%)

618 
(9,10%)



Uit de tabel op de vorige pagina blijkt 
dat de vastrentende waarden binnen 
de vastrentende Life Cycle portefeuilles 
in sterke mate worden beïnvloed door 
een stijging of daling van de rente met 
1%-punt.

Op het niveau van de Life Cycle 
portefeuilles wordt geen gebruik 
gemaakt van rentederivaten (bv. 
renteswaps of swaptions). In 
de onderliggende institutionele 
beleggingsfondsen waarin wordt belegd, 
kan wel gebruik worden gemaakt van 
rentederivaten.

Marktrisico
Het marktrisico is voor rekening 
van de deelnemers en niet voor 
het pensioenfonds. Het marktrisico 
is het risico dat de waarde van 
beleggingsfondsen waarin door SNPS 
wordt belegd daalt onder invloed 
van (valuta)koersontwikkelingen en 
rentestanden.

Tenminste één keer in de drie jaar wordt 
een ALM-studie uitgevoerd waarbij 
de Life Cycle portefeuilles en profielen 
worden getoetst en extern advies wordt 
ingewonnen. In deze ALM-studie wordt 
ook gekeken naar de gewenste mate 
van diversificatie van de onderliggende 
beleggingsinstellingen. Indien nodig 
wordt de inhoud van de Life Cycle 
portefeuilles en profielen aangepast.

De uitkomst van de ALM-studie is de 
Strategische Asset Allocatie (SAA) en 
de Beleggingsnota, waarin de gewenste 
mate van diversificatie, managerselectie 
en de implementatie- en rebalancing-
regels zijn vastgesteld. Alle afwijkingen 
ten opzichte van deze normen dienen 
te worden goedgekeurd door SNPS. 
Monitoring vindt plaats door middel 
van periodieke rapportages die 
worden ontvangen van de fiduciair 
vermogensbeheerder.
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De waarde van de onderliggende 
beleggingsfondsen zal fluctueren, 
bijvoorbeeld als gevolg van 
ontwikkelingen op de financiële markten. 
Het marktrisico wordt gemitigeerd 
door de beleggingen te spreiden 
(diversificatie), zoals is vastgelegd in 
de Strategische Asset Allocatie en de 
Beleggingsnota.

Aan het begin van 2020 zorgde de 
snelle verspreiding van het coronavirus 
en de lockdown maatregelen voor een 
sterke daling van de aandelenprijzen en 
een daling van de rente. Ook andere 
beleggingen behaalden flink negatieve 

rendementen in het eerste kwartaal 
van 2020. In de navolgende kwartalen 
herstelden de financiële markten. Dit 
heeft in 2020 uiteindelijk tot een positief 
resultaat op de beleggingsportefeuille 
geleid. Een gedeelte van dit positieve 
resultaat is te danken aan de gedaalde 
rentes waarvan vastrentende waarden 
profiteerden.

Hieronder wordt nader inzicht gegeven 
in de verdeling van de beleggingen naar 
bedrijfstak en regio per ultimo boekjaar. 
Voor de verdeling wordt gebruik 
gemaakt van beschikbare fact sheets van 
de (onderliggende) beleggingsfondsen.

31-12-2020 31-12-2019

In % In %

Specificatie vastgoedbeleggingen 
naar aard:

Participaties in vastgoedmaatschappijen 26.482 100 41.936 100

31-12-2020 31-12-2019

In % In %

Specificatie vastgoedbeleggingen  
naar regio:

Europa 5.202 19,6 10.863 26,0

Noord Amerika 14.602 55,1 21.759 51,9

Global 39 0,2 18 -

Azië Pacific 5.508 20,8 7.818 18,6

Australasia 1.034 3,9 1.358 3,2

Opkomende landen 97 0,4 120 0,3

26.482 100 41.936 100
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Onderdeel van Marktrisico is dat 
de waarde van beleggingsfondsen 
fluctueren als gevolg van 
valutaschommelingen (waarde van 
beleggingen in vreemde valuta t.o.v. de 
euro). De omvang van het valutarisico 
wordt bepaald door het totaalbedrag 

dat buiten de euro wordt belegd. SNPS 
maakt geen gebruik van derivaten om 
vreemde valuta posities af te dekken. 
In de onderliggende institutionele 
beleggingsfondsen waarin wordt belegd, 
kan wel gebruik worden gemaakt van 
valutaderivaten.

31-12-2020 31-12-2019

In % In %

Specificatie aandelen naar regio:

Europa 15.443 9,8 18.273 14,2

Noord Amerika 56.464 35,6 56.876 44,0

Global - - 464 0,4

Azië Pacific 10.835 6,8 9.127 7,1

Australasia 5.108 3,2 4.123 3,2

Opkomende landen 70.615 44,6 40.130 31,1

158.465 100 128.993 100

31-12-2020 31-12-2019

In % In %

Specificatie aandelen naar bedrijfstak:
Financiële instellingen (w.o. banken en verzeke-
raars) 22.583 14,3 25.068 19,4

Nijverheid en industrie 25.614 16,1 22.093 17,1

Handel 32.965 20,8 24.724 19,2

Overige dienstverlening 31.712 20 38.424 29,8

Diversen 45.591 28,8 18.684 14,5

158.465 100 128.993 100
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De vreemde valutapositie ultimo boekjaar is als volgt te specificeren:

31-12-2020 31-12-2019

Amerikaanse Dollar 17.688 25.037

Britse Pond 89 1.884

Hongkong Dollar 1.924 2.370

Japanse Yen 1.046 2.146

Canadese Dollar 319 1.761

Australische Dollar 262 2.359

Zwitserse Frank 931 3.031

Overige vreemde valuta < 2% 47.788 4.159

70.047 42.747

De waarde van de beleggingen in 
vreemde valuta per 31 december 
zijn gepresenteerd op basis van look 
through (doorkijk) op het niveau van 
de onderliggende beleggingen van de 
institutionele beleggingsfondsen, waarin 

binnen de vier Life Cycle portefeuilles 
wordt belegd (niveau 4). Dit betreft 
een netto positie, wat inhoudt dat 
deze gesaldeerd zijn met eventuele 
valuta afdekkingen die binnen een 
beleggingsfonds plaatsvinden.
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Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van financiële 
verliezen als gevolg van faillissement of 
betalingsonmacht van tegenpartijen. 
Hierbij kan onder meer worden gedacht 
aan marktpartijen die obligatieleningen 
uitgeven of banken waar deposito’s 
worden geplaatst.

De kredietwaardigheid van veel 
marktpartijen wordt ook door rating 
agencies beoordeeld. Hieronder is 
een specificatie van de vastrentende 
waarden opgenomen verdeeld naar 
land/sector en vervolgens naar rating.

31-12-2020 31-12-2019

In % In %

Specificatie vastrentende waarden naar 
land / sector:

Nederlandse staat 329 0,4 316 0,4

Duitse staat 9.888 8,7 6.238 8,8

Franse staat 6.577 5,8 977 1,4

Italiaanse staat 383 0,3 238 0,3

Spaanse staat 357 0,3 257 0,4

Verenigde Staten 619 0,6 792 1,1

Belgische staat 686 0,6 598 0,8

Luxemburg 1.491 1,3 1.231 1,7

Andere staten 22.806 20,1 1.322 1,9

Financiële instellingen 12.842 11,3 11.563 16,2

Handels- en industriële instellingen 26.220 23,1 31.386 44,0

Overige 31.147 27,5 16.381 23,0

113.345 100 71.299 100

31-12-2020 31-12-2019

In % In %

Specificatie vastrentende waarden naar 
regio:

Ontwikkelde markten 84.746 74,8 69.464 97,4

Opkomende markten 28.599 25,2 1.835 2,6

113.345 100 71.299 100
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31-12-2020 31-12-2019

In % In %

Specificatie vastrentende waarden naar 
rating:

AAA 5.675 4,9 5.155 7,1

AA 6.798 6,0 4.667 6,6

A 12.032 10,6 6.263 8,8

BBB 26.698 23,6 13.751 19,3

BB 27.861 24,6 19.086 26,8

B 10.325 9,1 9.009 12,6

CCC 1.676 1,5 982 1,4

CC - - 43 0,1

D 180 0,2 164 0,2

Geen rating 22.100 19,5 12.179 17,1

113.345 100 71.299 100

Door Achmea Investment Management 
is de Composite Long Term Debt Rating 
gebruikt. Dit is een gewogen gemiddelde 
van meerdere rating agencies (Standard 
& Poors, Moody’s en Fitch).

Investeringen in de Shell Groep:
De onderliggende institutionele 
beleggingsfondsen kunnen posities 
hebben in effecten Royal Dutch 
Shell plc. SNPS is niet in staat 
om het beleggingsbeleid van de 
beleggingsinstellingen waarin wordt 
belegd op dit punt te beïnvloeden.
Beleggingen door SNPS in effecten Royal 
Dutch Shell zijn wettelijk begrensd tot 
maximaal 10% van de totale portefeuille. 
Ultimo 2020 was dit 0,10 % (2019: 
0,12%) van de totale portefeuille.

Bewaarneming van effecten en 
securities lending:
SNPS heeft een onafhankelijk 
bewaarinstelling (‘custodian’) 
benoemd en ziet er tevens op toe dat 
de beleggingen in de onderliggende 
beleggingsinstellingen ‘bankruptcy 
remote’ worden bewaard. Securities 
lending kan onderdeel uitmaken van het 
beleggingsbeleid van de onderliggende 
beleggingsinstellingen.

ii) Financiële risico’s van toepassing op 
het pensioenfonds
Het pensioenfonds onderkent een 
aantal financiële risico’s en deze risico’s 
worden gemonitord door het Bestuur 
dat daarbij wordt ondersteund door het 
bestuursbureau. Periodiek worden de 
financiële risico’s en daarvoor getroffen 



Jaarverslag 2020 - SNPS 60

beheersmaatregelen gerapporteerd 
aan, en besproken in, het Bestuur van 
het pensioenfonds, als onderdeel van 
de reguliere risico rapportage over alle 
geïdentificeerde risico’s. Onderstaand 
wordt een toelichting gegeven op een 
aantal van deze financiële risico’s.

Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico is het risico dat 
SNPS op enig moment onvoldoende 
liquide middelen heeft om aan de 
lopende verplichtingen te voldoen. In de 
uitvoeringsovereenkomst tussen SNPS 
en Shell Nederland is vastgelegd dat 
Shell Nederland voorziet in de korte 
termijn liquiditeitsbehoefte van het 
pensioenfonds.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van financiële 
verliezen als gevolg van faillissement 
of betalingsonmacht van tegenpartijen 
waarop het pensioenfonds (potentiële) 
vorderingen heeft. Dit risico wordt 
beperkt door alleen transacties aan 
te gaan met te goeder naam en 
faam bekend staande partijen. De 
belangrijkste partijen hierbij zijn de 
herverzekeraars. De kredietwaardigheid 
van de belangrijkste tegenpartijen wordt 
continue door SNPS gemonitord.
Ook Shell Nederland is een belangrijke 
tegenpartij van het pensioenfonds. 
De werkgever stort iedere maand 
voor alle deelnemers in SNPS de 
benodigde premie, waardoor SNPS het 
debiteurenrisico sterk heeft beperkt.

Verzekeringstechnisch 
risico (Overlijden en 
arbeidsongeschiktheidsrisico)
De risico’s van overlijden in 
actieve dienst en premievrijstelling 
van pensioenopbouw bij 
arbeidsongeschiktheid, voor de 

bruto en netto pensioenregeling, zijn 
volledig herverzekerd bij Achmea 
Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. 
Het risico van arbeidsongeschiktheid 
gedurende actieve dienst, alleen 
voor de bruto pensioenregeling, is 
volledig herverzekerd bij Achmea 
Schadeverzekeringen N.V.

De technische voorzieningen en 
het herverzekeringsdeel technische 
voorzieningen zijn niet materieel 
gewijzigd als gevolg van sterftecijfers 
gerelateerd aan corona. Wel heeft 
de rentedaling geleid tot een stijging 
van de technische voorzieningen en 
het herverzekeringsdeel technische 
voorzieningen.

iii) Niet-financiële risico’s van 
toepassing op het pensioenfonds
Het pensioenfonds onderkent een 
aantal niet-financiële risico’s en deze 
worden gemonitord door het Bestuur 
dat daarbij wordt ondersteund door 
het bestuursbureau. Periodiek worden 
de niet-financiële risico’s en daarvoor 
getroffen beheersmaatregelen 
gerapporteerd aan, en besproken in, het 
Bestuur, als onderdeel van de reguliere 
risicorapportage over geïdentificeerde 
risico’s. Onderstaand wordt een 
toelichting gegeven bij een aantal van 
deze niet-financiële risico’s.

Zorgplichtrisico
SNPS draagt er zorg voor dat de 
beleggingen voldoen aan het bepaalde 
bij of krachtens de Pensioenwet, in het 
bijzonder aan de “prudent person” regel 
en aan de eisen van zorgplicht.
Daarnaast monitort het Bestuur, 
ondersteund door het bestuursbureau, 
nauwgezet de communicatieprocessen 
en middelen richting de deelnemers. Ook 
worden deelnemers op jaarlijkse basis 
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geattendeerd op hun gekozen Life Cycle 
profiel. SNPS beoordeelt periodiek de 
samenstelling van de Life Cycle profielen 
en Life Cycle portefeuilles (doelwegingen 
en de verscheidene asset categorieën die 
worden gebruikt), en kan deze van tijd 
tot tijd aanpassen.

Uitbestedingsrisico
Het uitbestedingsrisico is het risico dat 
de continuïteit van de bedrijfsvoering, 
integriteit en kwaliteit van de 
externe dienstverleners onvoldoende 
gewaarborgd is. Vanwege het feit dat 
het pensioenfonds de administratieve 
uitvoering van de pensioenregeling 
en het vermogensbeheer heeft 
uitbesteed aan derde partijen, is 
het uitbestedingsrisico een van de 
belangrijkste risico’s binnen het SNPS 
risicoframework.

Een belangrijk deel van de kritische 
IT systemen ligt bij derde partijen, 
waardoor het IT-risico in belangrijke mate 
een uitbestedingsrisico is. Het IT-risico 
is het risico dat bedrijfsprocessen, IT-
infrastructuur en informatievoorziening 
onvoldoende integer, niet continu of 
onvoldoende beveiligd zijn, waardoor 
de doelstellingen van het pensioenfonds 
in gevaar komen. Dit risico beperkt 
zich niet tot de IT-infrastructuur zoals in 
gebruik bij SNPS, maar omvat tevens 
de IT- infrastructuur bij de sponsor en de 
service providers van SNPS. Belangrijke 
sub-risico’s bij uitbesteding zijn o.a. cyber 
risico en data privacy risico.

Het pensioenfonds beschikt ten aanzien 
van elke externe dienstverlener over een 
uitbestedingsovereenkomst die voldoet 
aan de wettelijke regels op het gebied 
van uitbesteding. Met uitvoerende 
organisaties zijn nadere afspraken 
omtrent procedures, processen, 

informatieverschaffing en te leveren 
diensten vastgelegd in een Service Level 
Agreement. Onder andere door middel 
van periodieke rapportages (waaronder 
ISAE 3402 type II rapportages, 
risicoverantwoordingsrapportages en 
Service Level Agreement rapportages) 
van de externe uitvoeringsorganisaties 
wordt het Bestuur in staat gesteld de 
risico’s voor het pensioenfonds goed te 
monitoren.

Operationeel risico
Het operationeel risico is het 
risico samenhangend met 
ondoelmatige of onvoldoende 
doeltreffende procesinrichting dan 
wel procesuitvoering. Hier wordt 
onder andere verstaan het risico 
van onvoldoende doelmatige en/of 
onvoldoende doeltreffende processen op 
het gebied van pensioenadministratie, 
vermogensbeheer en financiële 
administratie. Dit risico, evenals 
de genoemde risico’s betreffende 
uitbesteding en IT omgeving, worden 
onder meer gemitigeerd door adequate 
uitbestedingscontracten met SPN, APS 
en AIM en door het periodiek verkrijgen 
van assurance door middel van interne 
en externe audits.

Omgevingsrisico
Het risico dat de invloed van en 
ontwikkelingen bij onder andere de 
werkgever en aanspraakgerechtigden 
resulteren in conflicterende belangen 
met het pensioenfonds. Hierbij kan onder 
andere gedacht worden aan de invloed 
van ontwikkelingen in de financiële 
positie van de werkgever (leidend tot 
meesleepgevaar), het ontbreken van 
evenwichtige belangenbehartiging als 
gevolg van dominantie van de werkgever 
of dominantie van de door de werkgever 
benoemde bestuurders en de invloed 
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van de werkgever op het beleid van het 
pensioenfonds.

SNPS streeft ernaar om adequaat te 
reageren op crisissituaties ten gevolge 
van ontwikkelingen in de omgeving van 
SNPS en bij Shell. De communicatie naar 
belanghebbenden en derden is daarop 
gericht. Het Bestuur, hierbij ondersteund 
door SPN, monitort de externe 
ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en 
regelgeving, alsmede de impact hiervan 
op SNPS voortdurend.

Reputatierisico
Het risico dat de reputatie van 
het pensioenfonds verslechtert 
door een negatief beeld van het 
pensioenfonds onder stakeholders van 
het pensioenfonds zoals deelnemers, 
uitbestedingspartijen, regelgevende 
en toezichthoudende instanties 
of de sponsor. SNPS heeft een 
communicatiebeleid opgesteld en streeft 
ernaar alle betrokkenen proactief, 
volledig en op een begrijpelijke manier 
te informeren over alle zaken met 
betrekking tot SNPS en hun pensioen, 
die voor hen van belang zijn. Bij de 
uitvoering van dit beleid wordt de 
dialoog nagestreefd en wordt actief 
feedback gevraagd van (gewezen) 
deelnemers en hun nabestaanden en 
stakeholders.

Voor de uitvoering van het beleid wordt 
voornamelijk gebruik gemaakt van de 
communicatiefaciliteiten van de service 
provider(s) en de Directie, alsmede de 
corporate faciliteiten in Shell. Het beleid 
wordt vastgesteld door het Bestuur van 
SNPS en de uitvoering daarvan valt 
onder de verantwoordelijkheid van 
het Bestuur. Omdat de regeling een 
DC karakter heeft en de (gewezen) 
deelnemers diverse beleggingskeuzes 

biedt, maakt de zorgplicht een 
belangrijk onderdeel uit van het 
communicatiebeleid.

IT Risico
IT risico, bestaande uit Strategie- en 
beleid, beveiliging, beheersbaarheid, 
continuïteit Risico dat de IT-
infrastructuur als in gebruik bij SNPS, 
de sponsor en haar service providers 
ontoereikend is waardoor de 
doelstellingen van het pensioenfonds 
in gevaar komen. SNPS heeft haar 
uitgangspunten met betrekking tot 
IT en informatiebeveiligingsbeleid 
helder geformuleerd, gedocumenteerd 
en gecommuniceerd. Dit beleid is 
vastgelegd in het IT beleid document. 
Jaarlijkse check op relevantie IT 
beleid en 1 keer per jaar beleid op 
de bestuursagenda. Het door SNPS 
geformuleerde IT beleid moet ook als 
zodanig door haar uitbestedingspartners 
geaccepteerd en geïmplementeerd 
worden. Op periodieke basis ‘toetst’ 
SNPS dit in SLA gesprekken met haar 
uitbestedingspartners.

Integriteitsrisico
Het risico dat de integriteit van het 
pensioenfonds wordt beïnvloed als 
gevolg van niet integere, onethische 
gedragingen van de organisatie, 
medewerkers dan wel van de leiding, 
afgemeten aan wet- en regelgeving 
en maatschappelijke en door SNPS 
opgestelde normen. Hiertoe is onder 
meer voor SNPS een specifieke 
gedragscode opgesteld.

Juridisch risico
Het risico samenhangend met 
(veranderingen in en naleving van) 
wet- en regelgeving, het mogelijk 
bedreigd worden van de rechtspositie 
van het pensioenfonds, met inbegrip 
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van de mogelijkheid dat contractuele 
bepalingen niet afdwingbaar of niet 
correct gedocumenteerd zijn. De 
juridische afdeling van SPN monitort 
doorlopend veranderingen in wet- en 
regelgeving en informeert en adviseert 
het Bestuur op een proactieve wijze. Voor 
contracten die het pensioenfonds met 
derden heeft.

Vaststelling van de jaarrekening 
door het Bestuur
Het Bestuur van Shell Nederland 
Pensioenfonds Stichting heeft de 
jaarrekening 2020 vastgesteld per 27 
mei 2021. 

Namens het Bestuur,

M.J. ten Brink, voorzitter bestuur
B.C. Koch
A.K. Kroeze
B.N. de Mönnink
N. van der Toorn
K. Yildirim
M.P. van ‘t Zet

Den Haag, 27 mei 2021
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