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Tijdens de extra bestuursvergadering van 4 augustus jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 

Externe toetsing ALM-uitkomsten en gemaakte keuzes 
 
Het bestuur voert momenteel een ALM-studie uit. De ALM-studie dient vooral om een (mogelijk nieuwe) 
balans te vinden tussen het te lopen beleggingsrisico en de doelstelling om de pensioenen van de 
(gewezen) deelnemers in een bepaalde mate te indexeren.  
 
De berekeningen voor deze studie worden uitgevoerd door Mercer, i.c. de actuaris van het Fonds. Mede 
op basis van de uitkomsten van de ALM-studie heeft het bestuur inmiddels een aantal beleidskeuzes 
gemaakt, waaronder de te hanteren hersteltermijn bij een eventueel reservetekort en de risicohouding 
voor het beleggingsbeleid.  
 
Het bestuur hecht er veel waarde aan dat deze uitkomsten en de onderbouwing van de door het bestuur 
gemaakte keuzes door een onafhankelijke partij worden getoetst. In verband hiermee is actuarieel bureau 
Sprenkels & Verschuren (S&V) gevraagd om deze toetsing uit te voeren. In deze vergadering zijn de 
conclusies van het onderzoek besproken.  
 
Samengevat concludeert S&V dat de uitkomsten van de ALM-studie voldoende zijn te verklaren uit de 
gehanteerde aannames en dat de onderbouwing van de gemaakte keuzes voldoende zijn. Voor het 
vervolg van de studie geeft S&V nog een aantal overwegingen mee. 
 
 

Resultaten haalbaarheidstoets en uitwerking beleidskaders 
 
De haalbaarheidstoets is het laatste deel van de ALM/nFTK-studie. Het betreft een zogenoemde 
stochastische toets die inzicht geeft in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte 
pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. De economische scenario’s zijn door DNB 
voorgeschreven. 
In de haalbaarheidstoets wordt een projectie van de financiële situatie van het pensioenfonds voor de 
lange termijn (60 jaar) gemaakt voor een veelvoud van economische scenario’s (stochastische analyse). 
De haalbaarheidstoets heeft als doel inzicht te geven in: 

- De gevolgen van de financiële opzet van het fonds; 
- De verwachtingen en risico’s, met name ten aanzien van koopkrachtbehoud; 
- De haalbaarheid en consistentie van het premiebeleid; 
- De herstelkracht van het fonds. 

De belangrijkste uitkomst waar naar gekeken wordt in de haalbaarheidstoets is het pensioenresultaat. Dit 
is de maatstaf voor koopkrachtbehoud. Het fonds stelt zelf de beleidsuitgangspunten voor de toets vast. 
Dit zijn de ondergrenzen voor het pensioenresultaat die aansluiten op de risicohouding van het fonds. 
 
Bij een pensioenresultaat van 100% is er sprake van volledig koopkrachtbehoud. Meer dan 100% is 
koopkrachtverbetering en minder dan 100% is koopkrachtverslechtering.  
Op basis van de feitelijke financiële positie is het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau gelijk aan 
circa 101% en de afwijking daarvan in en slechtweer scenario gelijk aan 21%. Het pensioenresultaat van 
101% mag worden gezien als een vertaling van de koopkrachtambitie waarvoor het bestuur, op basis van 
eerdere ALM-uitkomsten, de volgende leidraad heeft geformuleerd (in termen van mediane uitkomst): 

- Verwachte toeslagrealisatie actieven: 100% van de loonindex 
- Verwachte toeslagrealisatie inactieven: 75% van de prijsindex 



 

   

Jaarlijks dient het bestuur een haalbaarheidstoets uit te voeren voor de lange termijn risicohouding. De 
risicohouding van het Fonds komt hierbij tot uitdrukking in de ondergrenzen voor het verwachte 
pensioenresultaat. Het bestuur stelt deze ondergrenzen als volgt vast: 
- Ondergrens vanuit de situatie dat het Fonds precies beschikt over het vereist eigen vermogen is gelijk 

aan 90%. 
- Ondergrens vanuit de feitelijke dekkingsgraad is gelijk aan 90%. 
- Maximale afwijking in een slechtweerscenario is gelijk aan 30%. 
 
Indien de ondergrens van 90% vanuit de feitelijke positie wordt onderschreden dan wel de maximale 
afwijking groter is dan 30%, zal het bestuur in overleg treden met sociale partners. 
 
Het bestuur heeft de hierboven genoemde normen op 31 augustus jl. besproken met sociale partners en 
op 2 september jl. met het verantwoordingsorgaan. Beide organen hebben verklaard zich hierin te 
kunnen vinden. 
 
Het bestuur zal zich vervolgens wijden aan het vaststellen van de korte termijn risicohouding en het 
beschrijven van het geheel in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota(ABtN) van het Fonds die uiterlijk 
op 1 oktober a.s. bij De Nederlandsche Bank moet zijn ingediend. 
 
 
 


