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Proﬁel
Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzorgt een verplichte collectieve pensioenregeling voor medewerkers in
de sector zorg en welzijn. Het doel is om onze deelnemers een goed pensioen tegen een zo laag mogelijke prijs te bieden.
PFZW belegt de premies die door werkgevers en werknemers worden ingebracht. Daarbij streven we naar een hoog, stabiel
en verantwoord langetermijnrendement tegen aanvaardbare risico’s. PFZW belegt wereldwijd in zakelijke waarden, vastrentende
waarden en grondstoffen.
Het bestuur van PFZW is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de collectieve pensioenregeling en bestaat uit
een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, inclusief pensioengerechtigden,
in de sector.
Het verantwoordingsorgaan van PFZW is de Pensioenraad. De Pensioenraad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden
en werkgevers. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad. Daarnaast is de Pensioenraad het orgaan met
betrekking tot medezeggenschap.
PFZW heeft met ingang van 1 juli 2014 een raad van toezicht die onder meer toezicht houdt op het beleid van het bestuur
en op de algemene gang van zaken. Daarnaast heeft de raad van toezicht goedkeuringsrechten.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft een website die nadere informatie verschaft over onder meer de
statuten en reglementen, de actualiteit, nevenfuncties en een verdieping van het beleid biedt: www.pfzw.nl.

6

Organisatie
Schematisch ziet de structuur van PFZW er als volgt uit:

Werknemersorganisaties
inclusief pensioengerechtigden

Werkgeversorganisaties

Commissie van beroep

Pensioenraad

Commissie algemene zaken

Raad van toezicht

Audit committee

Bestuur

Pensioencommissie

Bestuursbureau

Bestuurscommissie
investments
Commissie van
bezwaar

7

Meerjarenoverzicht
Werkgevers en deelnemers (aantallen)
Aangesloten werkgevers
Premiebetalende deelnemers
Gewezen deelnemers
Pensioengerechtigden
(Gewezen) deelnemers
Premiepercentages
Pensioen (over salaris min franchise)
Arbeidsongeschiktheidspensioen
(over salaris min AP-franchise)
Baten en lasten (bedragen x € 1 miljoen)
Premiebijdragen
Pensioenuitkeringen
Pensioenuitvoeringskosten
Pensioenuitv. kosten per deeln. (in euro per deelnemer)
Financiële positie (bedragen x € 1 miljoen)
Dekkingsgraad jaarultimo
Beleggingen
Eigen vermogen
Voorziening pensioenverplichtingen
Indexering
Indexeringspercentage1
Loonontwikkeling in de sector
Prijsinflatie2
Beleggingen (bedragen x € 1 miljoen)
Beleggingsresultaten3
Totale kosten vermogensbeheer in %4
Totaalrendement
10-Jaarsrendement
Gemiddeld rendement vanaf 19715
Z-score
Performancetoets6
1)
2)
3)
4)

2014

2013

2012

2011

2010

22.400

22.000

21.500

21.200

20.600

1.181.600
1.022.100
369.400
2.573.100

1.219.800
954.700
357.800
2.532.300

1.251.200
892.900
343.700
2.487.800

1.245.800
841.500
324.500
2.411.800

1.229.500
805.600
310.300
2.345.400

24,4%
0,4%

24,4%
0,4%

23,8%
0,4%

23,4%
0,4%

23,1%
0,5%

5.570
2.832
113
73,0

5.500
2.726
121
76,7

5.202
2.641
120
75,4

4.915
2.551
122
77,7

4.696
2.489
120
78,4

102%
161.711
3.468
159.115

109%
137.334
11.273
126.982

101%
129.609
1.840
128.770

97%
110.688
-/- 3.845
115.451

104%
99.508
4.201
96.216

0%
0,48%
1,0%

0,94%
1,88%
2,5%

0%
1,67%
2,5%

0%
1,43%
2,3%

0%
1,56%
1,3%

21.496
0,54%
15,5%
7,9%
8,4%
0,91
1,88

4.785
0,61%
3,7%
7,4%
8,2%
1,02
1,36

14.998
0,57%
13,4%
8,6%
8,3%
0,68
-/- 0,07

8.498
0,55%
8,4%
6,4%
8,2%
0,69
0,07

10.971
12,6%
4,9%
8,2%
0,91
0,77

Percentage toegekende indexering waarbij de loonontwikkeling in de sector als uitgangspunt wordt genomen.
Bron: Statline (CBS).
Op de beleggingsresultaten zijn de kosten vermogensbeheer in mindering gebracht.
Totale kosten vermogensbeheer worden sinds 2011 inzichtelijk gemaakt conform de Aanbevelingen van de Pensioenfederatie. Percentage betreft de totale kosten vermogensbeheer afgezet
tegen het gemiddeld belegd vermogen. De transactiekosten zijn hierin niet meegenomen.
5) Dit percentage geeft het gemiddelde rendement per jaar weer van 1971 tot en met einde boekjaar.
6) De performancetoets wordt berekend door de z-scores over een periode van vijf jaar op te tellen en te delen door de wortel van vijf. De norm is - /- 1,28.
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(Gewezen) deelnemers

Pensioenuitvoeringskosten*
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3.000.000
2.500.000

80
2.000.000
70

1.500.000
1.000.000

60
500.000
0

50
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Pensioengerechtigden		

Premiebetalende deelnemers

Gewezen deelnemers

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Totaal kosten per normverzekerde
Kosten per deelnemer

* De kosten per deelnemer worden sinds 2011 inzichtelijk gemaakt conform de
Aanbevelingen van de Pensioenfederatie

Premie versus uitkeringen
6000

115%
5000
110%
4000
105%
3000
100%
2000
95%
1000
90%0
85%

Dekkingsgraad jaarultimo
160%
140%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Premiebijdragen
Pensioenuitkeringen

Kosten vermogensbeheer*

115%
120%
110%
100%
80%
105%
60%
100%
40%
95%
20%
0%
90%
85%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dekkingsgraad jaarultimo

Indexering
4,0

0,64%
0,62%

3,0

0,60%
0,58%

2,0

0,56%
0,54%

1,0

0,52%
0,50%

0,0
2011			2012			2013			2014

Totale kosten vermogensbeheer

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indexeringspercentage
Loonontwikkelingen in de sector

* De totale kosten worden sinds 2011 inzichtelijk gemaakt conform de
Aanbevelingen van de Pensioenfederatie
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Prijsinflatie

10

VERSLAG
van het bestuur
• Waar staan we in 2020?
• PFZW in 2014 en een doorkijk naar 2015

12

Waar staan we
in 2020?

Werken aan een nieuw
Meerjarenbeleidsplan
PFZW heeft een turbulente periode achter de rug. Naast een financiële crisis hebben we te maken gehad met demografische
veranderingen en aanpassingen vanuit wet- en regelgeving. De afgelopen periode kende veel Haagse dynamiek rondom
pensioen. Het is onze inschatting dat er voorlopig nog geen sprake zal zijn van rust en stabiliteit in het Nederlandse
pensioenstelsel.
Vrijwel alle politieke partijen hebben pensioen opgenomen in hun partijprogramma’s en de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een nationale pensioendialoog gestart in 2014. Een pensioendialoog die zich langs
twee assen lijkt af te spelen. De as van de invulling van het pensioenproduct, waar vragen centraal staan als hoe om te gaan
met risicodeling en solidariteit en hoe om te gaan met keuzevrijheid en maatwerk. Daarnaast de as van het organiseren van
pensioen met als kernvragen wie doet mee en in welk collectief en wie is waar verantwoordelijk voor.
Wij hebben de opdracht ook voor de komende vijf jaar voor onze deelnemers in de sector zorg en welzijn een betrouwbare
en betaalbare pensioenvoorziening te realiseren en daarbij steeds vooruit te blijven kijken. Het doel is om de veranderingen
in onze samenleving, in de sector zorg en welzijn en bij onze deelnemers steeds af te stemmen. Als vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn zetten wij de komende periode een extra stap voor het pensioen van
morgen.
Daarover gaat het meerjarenbeleidsplan. Onze ambitie voor de komende vijf jaar. Het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2020
geeft invulling aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid van PFZW, nu en naar de toekomst. Het geeft onze ambities weer en
is een richtinggevend beleidsdocument.
Het bestuur stelde in 2014 de contouren van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 vast en besprak die in
november 2014 met de Pensioenraad. In 2015 vindt de nadere uitwerking plaats. Ter voorbereiding hierop zijn bestuurders
geïnterviewd. De uitkomsten van die interviews zijn gebundeld, waarbij ook de mening en visie van externe experts is
verwerkt. Dat heeft geleid tot een geactualiseerde opzet voor het nieuwe Meerjarenbeleidsplan, waarin ook de nieuwe missie
en visie van PFZW zijn opgenomen.
Het belang van de deelnemer staat voorop. De kernwaarden vormen de uitgangspunten van PFZW: integer, toegankelijk en
betrokken. Langs die lijnen probeert PFZW tot een toekomstbestendige pensioenregeling te komen tegen een zo laag
mogelijke prijs.
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PFZW missie, ambitie en kernwaarden

Missie
Wij zijn een transparant en toonaangevend pensioenfonds. Voor de sector zorg en welzijn verzorgen wij een kwalitatief goede collectieve, maatschappelijke en door de deelnemers gedragen
solidaire pensioenvoorziening.

Ambitie
We hebben de ambitie een inkomensgerelateerd
en welvaartsvast pensioen voor onze deelnemers
te verzorgen. Daarbij zijn vijf thema’s leidend: (1)
een goed, geïndexeerd en betaalbaar pensioen,
(2) stabiliteit in premie en uitkering, (3) evenwichtige verdeling van lusten en lasten en voorkomen van pech- en gelukgeneraties, (4) transparante en uitlegbare stuurregels, (5) met breed
draagvlak in de sector.

Kernwaarden
Toegankelijk: PFZW stelt zich altijd toegankelijk op. Dit leidt tot openheid in communicatie, transparantie en
een hoge mate van bereikbaarheid.
Integer: Integriteit is de basis voor vertrouwen. Het is de eigenschap dat je eerlijk en betrouwbaar bent en dat
draagt bij aan het vertrouwen.
Betrokken: PFZW is een betrokken pensioenfonds dat dichtbij zijn deelnemers en de sector zorg en welzijn
staat en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Tussen nu en 2020 zetten we in op vier speerpunten die ons helpen onze ambitie en doelen te realiseren:
1.		 Op zoek naar de dialoog en het vertellen van een goed pensioenverhaal.
2.		 Het toekomstbestendig maken van ons pensioenproduct.
3.		 Het vergroten van onze impact in de samenleving.
4.		 Scherpte en wendbaarheid van de dienstverlening.
Bij de inbreng van PFZW in de Nationale Pensioendialoog is goed aangesloten bij de eerste twee speerpunten van het
Meerjarenbeleidsplan.
Een centraal begrip in ons meerjarenbeleid is de juiste invulling van maatschappelijke verantwoordelijkheid van PFZW.
Die verantwoordelijkheid richt zich primair op een goed, betrouwbaar en betaalbaar pensioen voor werknemers in de sector
zorg en welzijn. We willen de juiste invulling van onze impact in de samenleving richting 2020 formuleren en uitvoeren.
PFZW wil de dienstverlenende en ondersteunende processen in de komende periode kritisch onder de loep nemen en
vernieuwen. We willen minder complexiteit, kostenreductie, optimale inrichting van (klant)ketens, met oog voor proces en
productinnovatie. Een pensioenstelsel in beweging vraagt om wendbaarheid en verandervermogen. Daarin willen we
investeren.
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Nationale Pensioendialoog
De staatssecretaris van SZW startte in 2014 de Nationale Pensioendialoog over de toekomst van het Nederlandse
pensioenstelsel. Daarin komen thema’s aan bod als verplichtstelling, doorsneepremie, keuzevrijheid en solidariteit.
SZW voert deze dialoog aan de hand van een reeks vragen. Daarbij gaat het zowel om de invulling van de pensioenregeling
of het pensioenproduct als om de manier waarop pensioen is georganiseerd. Op basis van deze vragen heeft PFZW een
scenario-analyse opgesteld.
Het bestuur presenteerde de bijdrage van PFZW aan de Nationale Pensioendialoog in januari 2015 aan de staatssecretaris.
Daarin stelt PFZW zeven waarden centraal die overeind moeten blijven bij het vormgeven van een nieuw pensioencontract:
• het beschermen tegen het onvoldoende zelf regelen van een risico dat je anders niet kunt dragen
• het delen van risico’s binnen én tussen generaties
• het samen zorgdragen door werkgevers en werknemers voor voldoende premie
• het beleggen op de lange termijn levert het beste resultaat
• het organiseren van kostenbeheersing door schaalgrootte, eenvoud en het werken zonder winstoogmerk,
niet zijnde het beleggingsresultaat
• het behalen van de beste voordelen kan alleen met een verplicht pensioen
• het realiseren van stabiliteit onder andere in premie en pensioenuitkering
Die waarden zijn doorslaggevend voor het succes van ons pensioenstelsel.
Naast PFZW hebben veel partijen bijgedragen aan de Nationale Pensioendialoog. Daarnaast heeft de SER advies
uitgebracht.
In de bijdrage schetst PFZW drie mogelijke modellen voor een vernieuwd pensioencontract. Deze modellen komen tegemoet
aan de behoefte aan transparantie, keuzemogelijkheden, en dragen bij aan herstel van vertrouwen en draagvlak bij alle
generaties. In het meest vergaande model krijgen deelnemers een individuele pensioenpot. Daarbij is wel sprake van
risicodeling als het gaat om langlevenrisico, inflatierisico, beleggingsrisico en renterisico.
Het bestuur doet een oproep aan de wetgever om de geschetste modellen mogelijk te maken, zodat pensioenfondsen een
keuze krijgen die past bij de verschillende wensen. Afhankelijk van de invulling wordt bezien welk model het best aansluit bij
de waarden die voor PFZW voorop staan bij het inrichten van een nieuw pensioencontract.
SZW voert de stelseldiscussie langs een tweetal dimensies, (1) de wijze waarop het pensioenstelsel georganiseerd kan
worden en (2) de inhoud van de regeling. Daarbij worden verschillende vragen gesteld. Verschillende uitkomsten zijn
mogelijk met variatie in de mate van competitie binnen het stelsel en de mate van collectiviteit. Dit wordt in de figuur op de
volgende pagina weergegeven.
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De mate van competitie en collectiviteit binnen het stelsel
Gereguleerde
competitie

Hoe systeem te
organiseren

Dicht bij
vandaag

1

Vandaag
(Pensioenfondsen)

2

Dicht bij vandaag
Meer individuel, keuze etc.
Inhoud van de regeling

Vragen die o.a. aan de orde zijn
langs de verticale as (1) betreffen:
• Of en hoe wordt competitie
mogelijk gemaakt?
• Wie speelt welke rol bij het
organiseren en uitvoeren van
pensioen?
• Welke regulering is daarvoor
noodzakelijk?
Vragen die aan de orde zijn langs
de horizontale as (2) betreffen o.a.:
• Welke premiestelling?
• Welke toezeggingen?
• Welke vormen van
keuzevrijheid?
• Welke vorm van risicodeling en
solidariteit?

Status doelstellingen 2014
In het jaarverslag 2013 heeft PFZW een aantal doelstellingen geformuleerd voor 2014. Onderstaand geven wij inzicht in de
status van die doelstellingen.
• Aanpassing van de financiële opzet aan het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) is in 2014 voorbereid en zal in 2015
plaats vinden.
• In het kader van het maximale salaris voor pensioenopbouw heeft PFZW een aanvullend pensioenproduct geïntroduceerd,
het nettopartnerpensioen.
• Het beleggingsbeleid is herijkt waarbij ambities voor 2020 zijn opgenomen.
• De governance van PFZW is aangepast aan de vereisten uit de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.
• Het nieuwe meerjarenbeleid is nog niet gereed. In 2014 heeft PFZW wel al stappen gezet om op onderdelen het meerjarenbeleid te concretiseren.
• De aansluiting van de Universitaire Medische Centra (UMC’s) is in 2014 niet gerealiseerd.

Het nieuwe FTK
PFZW bereidde zich voor op de overstap naar een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015, op basis van het nieuwe
FTK. Het nieuwe FTK biedt geen ruimte voor de door ons gewenste pensioenregeling met een reële ambitie. Positief aan
het nieuwe FTK is dat er meer mogelijkheden komen om tegenvallers – bijvoorbeeld op de financiële markten – evenwichtig
op te vangen. Het algehele beeld is echter dat de verlangde nominale zekerheid en stabiliteit – in combinatie met de eis van
toekomstbestendig indexeren – een minder snelle indexering voor onze deelnemers tot gevolg heeft.
Daarom werkt PFZW mee aan de ontwikkeling van een alternatief kader dat ruimte biedt aan een premieovereenkomst.
Daarin is – anders dan bij de huidige uitkeringsovereenkomst – niet het salaris maar de betaalde premie bepalend voor het
pensioenresultaat.
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Voor PFZW is een dergelijke regeling uitsluitend een acceptabel alternatief als rekening wordt gehouden met een evenwichtige
risicodeling. Wij zijn overtuigd van de kracht van collectiviteit en solidariteit, ook voor de toekomst van het pensioenstelsel.
Een alternatieve regeling moet dan ook passend zijn voor PFZW. We willen voorkomen dat er ‘pech- en gelukgeneraties’
ontstaan. De individuele deelnemer moet optimaal blijven profiteren van het delen van het langlevenrisico,
inflatierisico, beleggingsrisico en renterisico.
In 2015 moet duidelijk worden of deze alternatieve route voor PFZW daadwerkelijk begaanbaar is. Ondertussen wordt het
nieuwe FTK geïmplementeerd, zodat wij op 1 juli 2015 voldoen aan de nieuwe financiële opzet volgens de aangepaste
spelregels.

Maximaal salaris voor pensioenopbouw: € 100.000
Vanaf 1 januari 2015 kunnen werknemers over salaris boven € 100.000 niet meer fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen.
PFZW biedt daarom vanaf die datum de mogelijkheid het partnerpensioen aanvullend te verzekeren. PFZW wil daarmee
voorkomen dat deelnemers met een salaris boven € 100.000 te maken krijgen met een fors lager partnerpensioen.
De respons op dit aanbod is hoog. Dat sterkt het bestuur in de wens om in de eerste helft van 2015 ook een nettoouderdomspensioen aan te bieden.

Beleggingsbeleid 2020
Het bestuur stelde het beleggingsbeleid 2020 vast. Hierin zijn elf initiatieven opgenomen die PFZW de komende jaren
ontplooit op weg naar een duurzaam, begrijpelijk en beheersbaar beleggingsbeleid dat past bij de financiële ambitie.
Op het gebied van duurzaamheid heeft PFZW zich ten doel gesteld om de beleggingen die bijdragen aan duurzaamheid
te verviervoudigen en om de negatieve voetafdruk van de portefeuille te halveren. Ook zal naar verwachting meer belegd
worden in Nederland om zo bij te dragen aan lokale maatschappelijke vraagstukken. Hieraan gekoppeld is de doelstelling
om de integrale beleggingskosten te verlagen. Het gehele programma loopt tot 2020 en zal met de jaarlijkse beleggingsplannen verder invulling krijgen. In 2014 is gestart met de afbouw van de hedgefundsportefeuille. Uit de toetsing van de
beleggingscategorie aan het beleggingskader was de conclusie dat: 1) de bijdrage aan de ambitie onvoldoende groot en te
onzeker is in vergelijking met de begrijpelijkheid en beheersbaarheid van de categorie, 2) de mogelijkheden tot duurzaamheidsbijdrage beperkt zijn en 3) de kosten relatief hoog zijn.

Governance
In 2014 voerde PFZW de nieuwe besturing van het pensioenfonds in, ter uitvoering van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Hoewel het bestuur heeft gekozen voor het voortzetten van het paritaire bestuursmodel, zijn er toch belangrijke
wijzigingen aangebracht in de governance.
• In het bestuur zit nu een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en hebben drie bestuurders zitting genomen
met bijzondere expertise op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement.
• De Pensioenraad is sinds 1 juli 2014 een verantwoordingsorgaan in de zin van de Pensioenwet, met de bijbehorende
taken en bevoegdheden. Ook de samenstelling van de Pensioenraad veranderde, zodat deze voldoet aan de nieuwe
eisen van representativiteit die de wetgever stelt.
• Daarnaast is een raad van toezicht geëffectueerd met onder andere het recht op goedkeuring van de begroting, het
jaarverslag en de jaarrekening.
• Tot slot is het risicomanagementsysteem verder geprofessionaliseerd om proactief te kunnen reageren op basis van
zogeheten ‘early warning’-signalen.

Interdepartementaal beleidsonderzoek aangekondigd
In de miljoenennota heeft het kabinet een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) aangekondigd over de doelmatige
besteding van pensioengelden in de collectieve sector. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
Financiën leiden dit onderzoek.
De centrale vraag in het IBO-onderzoek is: ‘In hoeverre kan overheidsgeld in de vorm van werkgeverspremies aan pensioenfondsen doelmatiger besteed worden, hoe kunnen risico’s voor de rijksbegroting beperkt worden, en welke vorm van
governance en sturing vanuit het kabinet en vanuit de werkgevers draagt hier aan bij?’
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Deze centrale vraag is onder te verdelen in de volgende drie punten:
1.		 de organisatie van werkgevers
2.		 de besluitvorming rond pensioenen
3.		 kosten, rendement en risico in de uitvoering van de pensioenregeling, doelmatige besteding van pensioenpremies en de
relatie met de Rijksbegroting
Om deze punten te beantwoorden richt het onderzoek zich concreet op de pensioenfondsen ABP, PFZW, UWV en de
organisatie van het werkgeversbelang rond deze fondsen.

Onze uitdagingen voor 2015
In 2015 stelt het bestuur het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 definitief vast, waarbij het vooral aandacht besteedt
aan de visie op een toekomstbestendig pensioenstelsel. De houdbaarheid van de financiële opzet is belangrijk voor de toekomst
van het pensioenstelsel.

Ambitie en financiële markten
De afgelopen jaren zijn in het algemeen hoge rendementen gerealiseerd op de financiële markten. Dit gebeurde mede onder
invloed van het extreme en nooit eerder vertoonde stimuleringsbeleid van overheden en centrale banken in die periode.
In eerste instantie vond dit plaats in de VS en Japan en nu ook in Europa. Het expansieve beleid van centrale banken heeft
geleid tot een sterke stijging van de hoeveelheid liquiditeiten in het financiële stelsel. Dit beleid en de toenemende zorgen
over een lange periode van lage of negatieve inflatie resulteerde bijvoorbeeld in de eurozone in een extreem lage kapitaalmarktrente van iets meer dan 1%. Beleggers gingen steeds meer op zoek naar de meer risicovolle beleggingen, omdat deze
naar verwachting nog een redelijk rendement leverden. Deze zogenaamde ‘search for yield’ leidde wereldwijd tot hoge waarderingen van beleggingen en daarmee tot verwachte rendementen die – zeker in historisch perspectief – laag zijn. Dit brengt
twee grote zorgen met zich mee:
• Zijn rendementen in de toekomst wel hoog genoeg om de ambitie van PFZW waar te maken?
• De relatief hoge waarderingen maken de financiële markten kwetsbaar voor schokken.
Het is onmogelijk om het beleggingsbeleid hiervoor immuun te maken. Alertheid en voorbereiding op dergelijke schokken is
geboden.
Onzekerheid op de financiële markten in combinatie met de huidige financiële positie van PFZW zorgen ervoor dat allerminst zeker is dat PFZW zijn ambitie op lange termijn kan waarmaken. Het beperken en beheersen van dit risico is een
belangrijk onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan.

Productontwikkeling
In het kader van het maximale salaris voor pensioenopbouw tot € 100.000 bruto per jaar biedt PFZW sinds 1 januari 2015
de Regeling nettopartnerpensioen aan. De introductie van het product netto-ouderdomspensioen is in voorbereiding.

Relatie met de uitvoeringsorganisatie
Daarnaast besteden wij in 2015 aandacht aan de strategische samenwerking met de uitvoeringsorganisatie. Hiervoor is
een bestuurlijke werkgroep in het leven geroepen, die onder andere moet bezien hoe het samenspel tussen PFZW en de
uitvoeringsorganisatie te optimaliseren.
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Markt en marktbeleid:
enige ontwikkelingen
Marktbeleid in beeld
De ontwikkelingen in de sector zorg en welzijn leiden tot krimp en pogingen om de deelname bij PFZW te ontlopen. We zien
dat het totaal aantal deelnemers dat pensioen opbouwt bij PFZW afneemt vooral als gevolg van de ingezette transities in
de zorg- en het welzijnswerk en de daarmee gepaard gaande bezuinigingsopdracht. Het aantal spontane aanmeldingen
van nieuwe werkgevers bij PFZW neemt af. Naar verwachting zal daarmee ook het aantal inkomende collectieve waarde
overdrachten niet toenemen. Daarmee zet de neerwaartse trend van 2013 in 2014 door.
Deze ontwikkelingen vragen om verplichtstellingen die nauw aansluiten bij de dynamiek van de sector en voor een duidelijke
afbakening zorgen met andere pensioenfondsen. Daarnaast is een strikt handhavingsbeleid voor nieuwe toetreders nodig.
Op die manier wordt voorkomen dat de dynamiek in de sector onbedoeld leidt tot afkalving van het draagvlak voor PFZW.
Het marktbeleid van PFZW is erop gericht de gehele sector te bedienen. Dit versterkt het draagvlak, bevordert de solidariteit
en draagt bij aan de betaalbaarheid van de regeling. Het bestuur stelde in 2014 het document Marktbeleid vast, waarin het
marktbeleid van PFZW volledig is opgenomen. Onderdeel hiervan is het beleidsdocument collectieve waardeoverdrachten.
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om bij het proces van collectieve waardeoverdracht aantoonbaar in control te zijn.
Daarom zijn de vereisten voor inkomende collectieve waardeoverdracht verwerkt in een beleidskader en een gestandaardiseerd proces.
De trends in de sector vereisen intensief periodiek onderzoek naar de marktontwikkelingen en de mogelijke beleidsreacties.
Het beleidsdocument Marktbeleid vormt hiervoor de basis. Het bestuur heeft eind 2014 besloten tot een jaarlijkse evaluatie
van de meest relevante marktontwikkelingen, die in december 2014 plaatsvond. Besloten is vanaf mei 2016 een dergelijke
evaluatie jaarlijks te continueren. Het accent ligt op marktbehoud.

Marktbehoud en handhaving: werkingssfeer verplichtstelling
PFZW nam in 2014 het initiatief voor de installatie van een werkgroep van sociale partners die zich bezighoudt met de
voorbereiding op wijzigingen in de verplichtstelling. Daarnaast sprak PFZW met andere pensioenfondsen over de afbakening
voor werkenden in de sector zorg en welzijn.
Op verzoek van PFZW is de werkgroep begonnen met de herijking van de werkingssfeer van de verplichtstelling voor de intraen/of extramurale zorg. Uitgangspunt daarbij is de handhaafbaarheid en het zoveel mogelijk voorkomen van onbedoelde
uitholling van de verplichtstelling. De herijking is gericht op drie onderdelen: de huidige uitzondering voor het vrije beroep,
de aanvullende financieringseisen en de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten. Daarbij is de focus primair gericht op de
eerste twee onderdelen.
De uitzondering voor het vrije beroep wordt gewijzigd omdat personen die ogenschijnlijk in een vrij beroep werkzaam zijn
dikwijls feitelijk en juridisch werknemer zijn. Dit gebeurt in goed overleg met bijvoorbeeld beroepspensioenfondsen die nu al
opereren op het snijvlak van de verplichtstelling van PFZW en de eigen verplichtstelling.
De aanvullende financieringseis van ten minste 50% overheidsfinanciering voor de werkgever die zorg verleent in de vorm
van behandeling en/of verblijf wordt vervangen door andere criteria omdat deze eis door een afnemende overheidsfinanciering nu leidt tot rechtsonzekerheid bij de verplicht gestelde aansluiting.
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Marktbewegingen
De 3D-operatie
Zorgorganisaties bereidden zich in 2014 voor op aangekondigde stelselherziening, decentralisaties en bezuinigingen. In de
zogenaamde 3D-operatie worden de zorgdomeinen van rijks- en provincieniveau gedecentraliseerd naar het gemeentelijke niveau.
Het gaat om:
• zorg aan langdurig zieken of ouderen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
• ondersteuning bij het vinden van werk (Participatiewet)
• de jeugdzorg (Jeugdwet)
De decentralisatie gaat gepaard met bezuinigingen die een directe weerslag hebben op het personeelsbestand van
zorgaanbieders en daarmee op het deelnemersbestand van PFZW.
In 2013 en 2014 waren de gevolgen hiervan al waarneembaar. De aangezegde ontslagen zullen de komende twee jaren
waarschijnlijk geëffectueerd worden. De jeugdzorg verwacht tot 2017 een vermindering van het personeelsbestand met
7.500 fte; de sector verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT) verwacht een vermindering met 39.000 fte.
Dit laatste cijfer bevat ook ontslagen die wellicht te voorkomen zijn door medewerkers verder op te leiden. Omdat de
verwachting is dat de zorgzwaarte gaat stijgen, zijn hoger gekwalificeerde medewerkers nodig. Het sectorplan van
gezamenlijke sociale partners probeert medewerkers hierbij te helpen, zodat 7.000 ontslagen kunnen worden voorkomen.
Ten aanzien van de huishoudelijke hulp besloot het kabinet in juli 2014, onder politieke druk, om de sector enigszins
tegemoet te komen door voor twee jaar € 75 miljoen extra beschikbaar te stellen voor een huishoudelijke hulp toelage.
Na een motie van Slob (CU) is daar nog een extra bedrag van € 40 miljoen bijgekomen, zodat het totale bedrag voor 2015
en 2016 uitkomt op € 190 miljoen. Gemeenten kunnen hier een beroep op doen als ze kunnen aantonen dat de extra
middelen tot meer werkgelegenheid voor huishoudelijke hulp leidt. Nagenoeg alle gemeenten hebben deze toelage aangevraagd. Daardoor blijft een deel van de werkgelegenheid en daarmee hun pensioenopbouw voor huishoudelijke hulpen
gehandhaafd voor deze twee jaren. De vraag is of de private markt intussen dit deel van de zorg overneemt. Private financiering
van cliënten betekent vaak een hoger tarief dan zij zonder afdracht van belasting en premie kwijt zijn aan een huishoudelijke
hulp. De kans is daardoor aanwezig dat een groot deel van de 9.000 fte huishoudelijke hulp verdwijnt in het ‘zwarte circuit’.

Ambassadeurschap
In 2014 is met twee sociale partners een pilot ambassadeurschap opgezet, als uitwerking van het marketingplan sociale
partners. Daarin is als hoofdthema opgenomen het bewust sturen op draagvlak voor pensioen. Doel was onder meer het
vergroten van het draagvlak voor de collectieve pensioenregeling en meer bewustzijn en betrokkenheid creëren bij bestuurders van zorginstellingen die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van een sociale partner.
In de branche VVT is een inspiratiesessie georganiseerd met leden van het college arbeidszaken. Hierbij stond de vraag centraal hoe je elkaar kunt versterken in moeilijke tijden. In de branche ziekenhuizen is verdeeld over het hele land een
aantal gesprekken gevoerd. Bestuurders waren enthousiast.
Begin 2015 is het gehele marketingplan met als onderdeel de pilots geëvalueerd. Het voorstel is een vervolg van het
marketingplan te maken. In dit plan wordt voorgesteld om het ambassadeurschap ook in de andere grote branches op te
gaan pakken.

Jong en betrokken
Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van december 2012 besloten de betrokkenheid van jongere deelnemers bij
PFZW te willen vergroten. De doelstellingen van het project zijn:
• Inzicht creëren over hoe jongeren over pensioen denken, hun visie op het pensioenstelsel en de PFZW regeling.
• De binding en betrokkenheid van jonge deelnemers met PFZW te vergroten.
• Het meenemen van de mening van de jonge deelnemers in de besluitvorming.
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Jong en Betrokken geeft invulling aan de doelstellingen door periodiek, circa viermaal per jaar, jonge deelnemers in gesprek
te laten gaan met een afvaardiging van het bestuur. Tijdens de bijeenkomsten staat een specifiek thema centraal.
Op 14 oktober 2014 besprak de pensioencommissie de evaluatie van het project en een voorstel voor vervolg. De conclusie
was dat hoewel bij de deelnemers tevredenheid over het project was, in de praktijk het informeren van de jongeren het
grootste accent heeft gekregen.
Tevens besprak de pensioencommissie meer voorstellen voor het vervolg. Hieruit kwamen onder andere de wensen voor een
pensioenevenement, een jongerenschaduwbestuur, een jongerenpanel, het houden van bijeenkomsten bij instellingen en
aansluiting vinden bij bestaande initiatieven zoals de Stichting Pensioenlab. Deze ideeën zijn vervolgens verrijkt met de
feedback van de deelnemers aan Jong en Betrokken en een brainstormsessie met (jongeren)experts. Medio 2015 zullen er
voorstellen tot een vervolg worden gedaan.

Werkgevers
In 2014 zette zich de trend voort dat werkgevers vaker kritisch zijn over de verplichtstelling. Ook zijn zij soms op zoek naar
nieuwe organisatievormen. Een drijfveer daarvoor is de wens tot kostenbeheersing. Dit heeft geleid tot een toename van
het aantal vragen door werkgevers die betrekking hebben op vrijstelling en toepassing van de verplichtstelling. In dit kader
blijft de tendens actueel om personeel onder te brengen in personeelsvennootschappen van waaruit de werkzaamheden
worden voortgezet. Dit leidt tot de vraag of het personeel in dat geval nog onder de verplichtstelling valt. Medio 2014 is dit
vraagstuk onderwerp geweest van juridische analyse en van discussie tussen enkele werkgevers en PFZW. In de loop van
2015 wordt hierover meer helderheid verwacht.

UMC’s
De aansluiting van de Universitaire Medische Centra (UMC’s) in 2014 is niet gerealiseerd omdat sociale partners in het
arbeidsvoorwaardenoverleg het niet eens werden over het flankerende beleid en de financiering.
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Veranderingen in het
beleggingsbeleid
Op weg naar het beleggingsbeleid 2020
Het eerder opgestelde beleggingskader is vertaald in het beleggingsbeleid 2020. Dat bevat elf initiatieven die PFZW de
komende jaren ontplooit op weg naar een duurzaam, begrijpelijk en beheersbaar beleggingsbeleid. Hieraan gekoppeld is de
doelstelling om de integrale beleggingskosten te verlagen. De pensioenambitie staat centraal.
Het beleggingsbeleid 2020 geeft richting aan de invulling van het beleggingsbeleid de komende jaren.
Het hele beleggingsproces is weergegeven in de volgende figuur:

Beleggingsbeleid 2020

ALM-beleid
Beleggingsbeleid op
hoofdlijnen

Beleggingsbeleid
Nadere invulling
beleggingsbeleid

Fiduciair advies
Mandaatspecificatie

Beleggen
Uitvoering
vermogensbeheer

ALM-nota

Beleggingsplan

Uitvoeringsopdracht

Beleggingsportefeuille

De tabel op de volgende pagina bevat de elf beleidsinitiatieven en hun verwachte bijdrage aan het behalen van de
doelstellingen. De gekleurde stippen geven een indicatie van de bijdrage van ieder beleidsinitiatief aan de verschillende
doelstellingen. De hoogte van de stip bepaalt of het hier om een positieve of negatieve bijdrage gaat en de mate waarin.
Voor elk van de initiatieven zal worden vastgesteld hoe het resultaat wordt gemeten.
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De elf beleidsinitiatieven

5. Verviervoudig de positieve duurzaamheidsbijdrage
We zetten de sturende kracht van geld in. Door waar mogelijk in de portefeuille te beleggen in oplossingen, wordt de positieve
bijdrage van PFZW aan de gekozen thema’s – klimaatvervuiling en uitstoot, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheid –
sterk vergroot.

6. Halveer de negatieve voetafdruk van de portefeuille
Waar mogelijk wordt de negatieve voetafdruk op de gekozen duurzaamheidsthema’s gehalveerd. We kiezen een gefaseerde
aanpak. Als eerste concentreren we ons op de halvering van de CO2-uitstoot van de publieke aandelenportefeuille.
7. Integreer duurzaamheid systematisch in alle stappen van het beleggingsproces
Inzetten van duurzaamheidsinstrumenten die bijdragen aan het realiseren van de ambitie. Denk aan rendementsverhogende
en risicoreducerende werking van governance of de economische gevolgen van klimaatverandering.

8. Beleg meer in Nederland en draag zo bij aan lokale maatschappelijke vraagstukken
Als Nederlands pensioenfonds willen we een positieve bijdrage leveren aan het adresseren van lokale maatschappelijke vraagstukken die onze deelnemers raken. Logische terreinen zijn: investeringen in de zorg en in verduurzaming van de Nederlandse
economie, hypotheken en infrastructuur

9. Anticipeer op toekomstige regelgeving
Er is een grote hoeveelheid regelgeving in aantocht, variërend van het nieuw FTK tot EMIR, die mogelijk grote impact heeft op
PFZW. Dit initiatief zorgt ervoor dat deze bedreigingen in kaart worden gebracht om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te kunnen
beperken.

10. Begrijpelijkheid en beheersbaarheid expliciet afwegen
In beleidsvoorstellen wordt de impact op begrijpelijkheid en beheersbaarheid inzichtelijk gemaakt zodat een expliciete afweging
kan worden gemaakt, bijvoorbeeld in relatie tot de bijdrage aan de ambitie en/of duurzaamheid.

11. Evalueer de individuele portefeuilleonderdelen zodat ze aansluiten bij het beleggingskader
De keuze voor een specifieke implementatievorm voor invulling van rendementsbronnen wordt onderbouwd. De relevante spiegel is
daarbij de basisimplementatievorm voor elke rendementsbron. Draagt bij aan het realiseren van alle potentiële mogelijkheden die
de portefeuilleonderdelen bieden om bij te dragen aan de verschillende doelstellingen.

Grote
positieve
bijdrage
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Beperkte
positieve
bijdrage

Geen grote
impact

Beperkte
negatieve
impact

Grote
negatieve
impact

Kosten

4. Verhoog de doelmatigheid door wegsnijden van overlap en kostenverlaging
Het beleggingsbeleid draagt bij aan de aspiratie om de integrale kosten te verlagen door waar mogelijk in te zetten op goedkopere
alternatieven voor het huidige beleid. De focus ligt daarbij op de relatief dure private beleggingen. De ambitie en de duurzaamdoelstellingen zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Begrijpelijkheid

3. Pas het beleid aan bij grote onevenwichtigheden of extreme waarderingen
Draagt bij aan de ambitie door het beleggingsbeleid op middellange horizon gedisciplineerd bij te sturen op grond van extreme
rendementsverwachtingen of grote financieel economische risico’s. Vergt lange termijn oriëntatie.

Beheersbaarheid

Ambitie

2. Beleg meer in alternatieve strategieën op publieke markten
Draagt bij aan de ambitie. Toepassing op grote schaal waar mogelijk binnen alle rendementsbronnen. Dit kan zowel rendements
verhogend als risicoverlagend werken. Begrijpelijkheid en beheersbaarheid nemen hierdoor af ten opzichte van de basiskeuzen.
Vergt relatief lange evaluatiehorizon.

Duurzaamheid

1. Denk in vier rendementsbronnen en daarbinnen in specifieke implementatievormen
Leidt tot een begrijpelijkere structuur van de portefeuille. We onderscheiden vier rendementsbronnen die goed uitlegbaar zijn:
vastrentend, krediet, zakelijke waarden en grondstoffen. Daarbinnen wordt op grond van heldere argumenten gealloceerd aan een
beperkt aantal implementatievormen (‘portefeuilleonderdelen’) met eenduidige doelstellingen.

Het jaar 2015 staat in het teken van het concretiseren van het beleggingsbeleid 2020. Voor elk van de beleidsinitiatieven
zijn vervolgstappen gedefinieerd. Dan gaat het bijvoorbeeld om een goede nulmeting van de CO2-voetafdruk van de portefeuille en verder onderzoek naar mogelijkheden om met gerichte beleggingen een bijdrage te leveren aan duurzaamheid.
PFZW werkt verder aan een omgevingsmonitor om extreme waarderingen en onevenwichtigheden tijdig te signaleren.
Deze signalen kunnen aanleiding zijn het beleid aan te passen.
In 2015 hebben de wijzigingen in wet- en regelgeving waarmee PFZW de komende jaren wordt geconfronteerd de aandacht.
Deze hebben naar verwachting grote impact op het beleggingsbeleid. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de regels
en hun mogelijke impact.

Overzicht wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving

Omschrijving

Mogelijke impact

Ondernomen actie

EMIR / ‘Central Clearing’

Om de handel en risico’s in
niet-beursgenoteerde derivaten
transparanter te maken, zal de
afwikkeling deels verplicht via
centrale tegenpartijen moeten
plaatsvinden.

Handel in derivaten wordt
mogelijk duurder en vergt
waarschijnlijk extra liquiditeit
voor het aanhouden van buffers
bij de centrale tegenpartijen.

Met beleidsmakers in EU en
bij Ministerie van Financiën is
ingezet op het in beeld brengen
van de impact op pensioen
inkomen door ‘Central Clearing’.
Uiteindelijk heeft inzicht in deze
impact onlangs geleid tot een
voorstel van de Europese
Commissie voor een verlenging
van de tijdelijke uitzondering voor
pensioenfondsen tot 2017.
In de tussentijd moet er een
oplossing voor deze problematiek
in de markt gevonden worden.
Een langer uitstel is mogelijk.

Financial Transaction Tax (FTT).

Financial Transaction Tax (FTT) in
de Europese Unie wordt geheven
over aan- en verkoop van vrijwel
alle waardepapieren, waaronder
aandelen, obligaties en derivaten.

Afhankelijk van de omvang van
de belasting kan het rendement
7 basispunten tot ruim 1
procentpunt lager uitvallen.

Mede op aangeven vanuit de
Nederlandse pensioensector
staat in het huidige regeer
akkoord dat Nederland niet
meewerkt aan de vormgeving
en invoering van een FTT.
We monitoren de huidige situatie
nauwkeurig maar er bestaat nog
steeds geen eenduidig beeld met
welk FTT voorstel de groep van
11 initiatief-nemende EU-landen
gaat komen.

Nieuwe Financiële
Toetsingskader (FTK)

Vanaf 2015 geldt het nieuwe
Financiële Toetsingskader (FTK).

Impact is mogelijk groot, vooral
voor de financiële opzet en het
beleggingsbeleid op hoofdlijnen.
Ingrijpende veranderingen in het
toetsingskader kunnen onder
andere leiden tot een aanpassing
van de risicobereidheid en de
mate waarin het renterisico wordt
afgedekt.

Bij interactie met beleidsmakers
en politiek is in 2014 binnen het
nominale FTK ingezet op diverse
‘verzachtingen’. Dit bleek
succesvol wat betreft onder
andere een betere behandeling
van staatsobligaties. Daarnaast
is een onderzoek naar de ruimte
voor het strategische beleggings
beleid afgedwongen.
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PFZW in 2014 en een
doorkijk naar 2015

Dynamiek rond pensioen
Aanpassing van pensioenreglement en uitvoeringsreglement
In 2014 was sprake van een aantal ontwikkelingen rond pensioen die in de jaarlijkse aanpassing van het pensioenreglement
en het uitvoeringsreglement per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd. De specifieke wijzigingen per reglement zijn beschreven in
de jaarrekening. Het gaat om de volgende ontwikkelingen.

Fiscaal kader pensioen is gewijzigd
Het wettelijk fiscale kader voor pensioenopbouw in de tweede pijler werd gewijzigd. De kern van de wijziging is een
verdere inperking van het Witteveenkader. Deze inperking vindt plaats door:
• verlaging van de opbouwpercentages, en
• maximering van de pensioengrondslag waarover pensioen kan worden opgebouwd.
De trend van versobering van de pensioenopbouw zette in 2014 door. Jaarlijks kan minder fiscaal gefaciliteerd
pensioen worden opgebouwd, wat mensen er toe beweegt om langer door te werken. De versobering van de
pensioenopbouw sluit daarmee aan bij de geleidelijke stijging van de AOW-leeftijd. Met ingang van 1 januari 2015
is het maximale percentage voor pensioenopbouw voor middelloonregelingen verlaagd. PFZW verlaagt daarom het
opbouwpercentage van 1,95% naar 1,75% per 1 januari 2015, met een franchise van € 11.395 (2014: € 11.005).
De opbouwpercentages voor partnerpensioen (1,25%) en wezenpensioen (0,25%) zijn ongewijzigd.
Het salaris waarover deelnemers pensioen kunnen opbouwen is gemaximeerd op € 100.000. De maximering van de
pensioenopbouw tot € 100.000 resulteert in een maximale pensioenpremie per jaar. Dat is een nieuw fenomeen in
de pensioenregeling. Het fiscale maximum geldt structureel niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.
De wetgeving raakt namelijk niet aan het maximaal toegestane niveau van het arbeidsongeschiktheidspensioen.
Daarbij was het zo dat bij een vrijwillige keuze voor aftopping bij Arbeidsongeschiktheidspensioen hogere inkomens
voor het deel van het inkomen boven de € 100.000 een passend product hadden moeten vinden in de markt of
hiervoor niet meer verzekerd zouden zijn. De voor die deelnemers gestelde medische waarborgen hadden dan tot
een knelpunt kunnen leiden.
Vanaf 1 januari 2015 biedt PFZW een nettopartnerpensioen voor deelnemers met een salaris boven € 100.000.

Introductie van nettopartnerpensioen
Per 1 januari 2015 is een Regeling nettopartnerpensioen geïntroduceerd voor een gesloten groep deelnemers met
een inkomen hoger dan € 100.000, die zowel op 31 december 2014 als 1 januari 2015 deelnemer waren en die
per 1 januari 2015 als gevolg van de maximering van het pensioengevend salaris een vermindering hebben van het
bereikbare partnerpensioen van minimaal € 2.083 bruto.
Een regeling voor nettopensioen valt onder de verplichtstelling. Als een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds
een nettopensioenregeling in het pensioenreglement heeft opgenomen, moeten werkgevers de regeling aan de
werknemers aanbieden. De werknemers kunnen vervolgens op vrijwillige basis aan de nettopensioenregeling
deelnemen. Het pensioenfonds moet een werkgever een vrijstelling verlenen voor zover er sprake is van een
gelijkwaardige nettopensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder.
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Aanpassing Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen
De Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen is aangepast naar aanleiding van het ‘Convenant over dekking van
arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling in pensioenregelingen’ van de Pensioenfederatie en het
Verbond van Verzekeraars. Doel van dit convenant is waar mogelijk te voorkomen dat een zieke of (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikte werknemer de inkomensbescherming op grond van de pensioenregeling verliest als deze naar
een andere werkgever overstapt.
De regels gelden voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers die individueel van baan wisselen of als er sprake
is van collectieve beëindiging van de deelneming. Op hoofdlijnen geldt dat er na het einde van de deelneming volledige dekking blijft bestaan voor arbeidsongeschiktheidspensioen. De ziekte moet wel zijn ontstaan tijdens de deelneming. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid die al bestond vóór het begin van de deelneming is er geen dekking.
De premievrije pensioenopbouw wordt zowel aan het begin als het einde van de deelneming gerelateerd aan de
mate van arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat er aan het begin van de deelneming alleen dekking is als de al
bestaande arbeidsongeschiktheid toeneemt. Bij beëindiging van de deelneming blijft een gemaximeerde dekking in
stand op basis van de arbeidsongeschiktheid op dat moment.

Aanpassing voortzettingen pensioenopbouw
De pensioenregeling kent een aantal vormen van voortzetting van de pensioenopbouw. Doordat het pensioengevend
salaris niet meer altijd (volledig) wordt geïndexeerd, terwijl de franchise stijgt, zou de pensioenopbouw van deze
voortzettingen achter gaan lopen. Daarom is besloten dat het pensioengevend salaris voor (premievrije) voorzettingen van de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015 wordt aangepast in lijn met de loonontwikkeling in de sector.

Regeling Flexpensioen en FVP-regeling opgehouden te bestaan
De Regeling Flexpensioen is opgehouden te bestaan sinds in 2014 alle deelnemers in Regeling B de 65-jarige
leeftijd hebben bereikt. Voor deelnemers in Regeling A met nog opgebouwde aanspraken op Flexpensioen, zijn de
relevante bepalingen verplaatst naar het overgangsrecht. De in 2011 beëindigde FVP-regeling is inmiddels volledig
uitgefaseerd.

Regulering vervaltermijn voor onverschuldigd betaalde pensioenpremie
PFZW hanteert een vervaltermijn van tien jaar waarbinnen een aangesloten werkgever pensioenpremie nog kan
terugvorderen. In de praktijk blijkt soms bij werkgevers onduidelijkheid te bestaan over het bestaan en hanteren
van deze termijn. De termijn is per 1 januari 2015 reglementair expliciet opgenomen.

Gegevensverstrekking na machtiging geregeld
PFZW hecht zeer aan het zorgvuldig omgaan met gegevens en bescherming van de privacy. Daarom verstrekt PFZW
geen persoonsgegevens van (gewezen) deelnemers, (ex-)partners en pensioengerechtigden en geen gegevens
waarmee een aangesloten werkgever kan worden geïdentificeerd. Een uitzondering hierop is de situatie waarbij een
machtiging voor gegevensverstrekking is verleend. Dit is nu ook expliciet geregeld.
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Dynamiek in de sector zorg en welzijn
Aantallen (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden jaarultimo

Premiebetalende deelnemers*
Gewezen deelnemers
Pensioengerechtigden

2014
1.181.600
1.022.100
369.400 +

2013
1.219.800
954.700
357.800 +

(Gewezen) deelnemers

2.573.100

2.532.300

-/-

mutatie
3,1%
7,1%
3,2%
1,6%

Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen
Flexpensioen

280.200
48.000
6.700
22.300
12.200 +

254.700
45.400
6.600
23.000
28.100 +

Totaal pensioengerechtigden

369.400

357.800

3,2%

64.900

64.300

0,9%

* Inclusief arbeidsongeschikte deelnemers

-/-/-

10,0%
5,7%
1,5%
3,0%
56,6%

Aantal actieve deelnemers daalt verder
Het aantal premiebetalende deelnemers nam gedurende 2014 af met 3,1%. Daarmee zet de daling van de werkgelegenheid
die het jaar ervoor was ingezet door. Ruwweg de helft van de krimp komt voor rekening van de grootste deelsector van PFZW,
de verpleging en verzorging. Een oorzaak hiervan is de lopende hervorming van de langdurige zorg. De krimp in de deelsectoren thuiszorg, welzijn en kinderopvang is juist wat minder sterk dan in 2013. Doordat het aantal ontslagen onverminderd
hoog blijft, loopt het aantal gewezen deelnemers hard op. Dit jaar zijn het er voor het eerst meer dan 1.000.000.

Ontwikkeling werkende deelnemers tien grootste deelsectoren PFZW
350.000
Verpleging & Verzorging
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Thuiszorg
150.000
100.000

Kinderopvang

50.000

Contractueel aangesloten instellingen

Welzijn

Jeugdzorg

Huisartsenpraktijken

0
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Het aantal arbeidsongeschikte deelnemers steeg in 2014 tot 64.900. Dit komt doordat het deelnemersbestand sneller is
geactualiseerd dan in voorgaande jaren. Op de lange termijn is sprake van een dalende trend in het aantal
arbeidsongeschikten.

Blijvende stijging aantal pensioenen
Sinds 2011 groeit het aantal ouderdomspensioenen met dubbele cijfers. Dat komt door de opbouw van de deelnemers
populatie. Vanaf 2011 zijn de eerste deelnemers van de geboortegolf 65 jaar geworden. Het aantal ouderdomspensioenen
zal ook de komende jaren hard blijven stijgen.
Het Flexpensioen, dat eind vorige eeuw was ontwikkeld zodat deelnemers al vóór de AOW met pensioen konden gaan, is als
reguliere pensioensoort aan het verdwijnen. Sinds 2010 worden de aanspraken van het Flexpensioen in de meeste gevallen
opgeteld bij die van het ouderdomspensioen. Slechts een klein aantal deelnemers kiest nog voor een apart Flexpensioen.

Stijgende uittreedleeftijd
Het opnemen van ouderdomspensioen op de AOW-leeftijd komt steeds vaker voor. Sinds 2014 krijgen deelnemers de
AOW-leeftijd als standaard pensioenleeftijd aangeboden. Het is mogelijk daarvan af te wijken door een deel van het
levenslange pensioen te gebruiken voor de financiering van vervroegd pensioen. De gemiddelde uittreedleeftijd is nu exact
64 jaar. Met de stijgende AOW-leeftijd – die vanaf 2016 jaarlijks sneller oploopt – stijgt ook de gemiddelde uittreedleeftijd
verder.

Aantal werkgevers stijgt
Het aantal aangesloten werkgevers is gestegen tot 22.400. Tegenover 2.000 nieuwe aansluitingen stonden 1.600 afsluitingen;
een groei van 400 aangesloten werkgevers. In die groei valt de gehandicaptenzorg op. In deze sector bestaat een trend
naar meer kleinschaligheid. Ook bij het aantal contractueel aangesloten instellingen zien we een stijging, veroorzaakt
door het aansluiten van instellingen in de recreatiebranche; na het opheffen van de Stichting VVV-pensioenfonds sloten de
VVV-kantoren zich aan bij PFZW.

Nieuwe financiële opzet
Sinds 1 januari 2015 is het nieuwe FTK van kracht. De besluitvorming voor de overgang naar het nieuwe FTK – onder andere
ten aanzien van de financiële sturing, het crisisplan en de haalbaarheidstoets – vindt in 2015 plaats.
De belangrijkste wijzigingen in het nieuwe FTK zijn:
• De sturing vindt plaats op basis van de beleidsdekkingsgraad, dat wil zeggen de gemiddelde dekkingsgraad in de
voorgaande twaalf maanden.
• Bij een reservetekort (in het nieuwe FTK: dekkingsgraad 126,3%) moet PFZW in tien jaar het vereiste eigen vermogen
opbouwen. Het vereiste eigen vermogen is in het nieuwe FTK met 6 procentpunt verhoogd. PFZW mag de maatregelen om
het vereiste eigen vermogen te realiseren over een voortrollende tien jaarstermijn spreiden.
• Indexering is alleen toegestaan als die toekomstbestendig kan worden verleend.
• Bij onderdekking moet het pensioenfonds na een wachttijd van maximaal vijf jaar de pensioenen verlagen. Een verlaging
mag over tien jaar worden gespreid.
•	In de rentetermijnstructuur voor de technische voorzieningen vervalt in het nieuwe FTK de driemaandsmiddeling.
Door het nieuwe FTK worden pensioenfondsen minder afhankelijk van dagkoersen op de financiële markten. Dat maakt de
dekkingsgraad en de pensioenpremie stabieler. Positief is dat pensioenfondsen tegenvallers over een langere periode
mogen uitsmeren. Dat zorgt voor rust en duidelijkheid. Maar de verlangde nominale zekerheid en stabiliteit – in combinatie
met de eis van toekomstbestendig indexeren – heeft een hoge prijs. Dit betekent een minder snelle indexering voor onze
deelnemers.
Naar aanleiding van het nieuwe FTK maakt PFZW in 2015 een nieuwe financiële opzet. De afwegingen die hierbij gemaakt
worden, staan in de figuur op de volgende pagina. Vanuit een vastgestelde ambitie en risicotolerantie bepaalt het bestuur
een beleid dat leidt tot een sturing als het pensioenfonds uit evenwicht is.
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Afwegingen financiële opzet
Prijs

Risico
kader

Stakeholders

Evenwichtige

en omgeving

stuurregels

Monitoring
en sturing

Beleids
kader

1.		 Startpunt financiële opzet:
Ambitie & Risicotolerantie
Ambitie: Wat wilt u bereiken?
Risicotolerantie: Wat wilt u niet
meemaken?

Kwalitiet

Zekerheid

2.		 Hoe ziet het beleid eruit?

a
a
a
a

Pensioenregeling
Structurele premie
Indexeringsambitie
Beleggingsbeleid

3.		 Hoe stuur je bij als het fonds
uit evenwicht is?
Pensioenregeling
Premieopslag
Indexatiestaffel (+ korting)
Beleggingsbeleid

Communicatie
Wetgeving over pensioencommunicatie
In september 2014 is het voorstel Wet pensioencommunicatie ingediend. PFZW was nauw betrokken bij de voorbereiding en
heeft in januari 2014 deelgenomen aan de internetconsultatie. Het kabinet wil dat deelnemers weten hoeveel pensioen ze
kunnen verwachten, kunnen nagaan of dat voldoende is en zich bewust zijn van de risico’s van de pensioenvoorziening.
Het wetsvoorstel biedt meer ruimte voor digitale informatieverstrekking waarbij basisinformatie altijd en voor iedereen
beschikbaar is op de website. De toegankelijkheid van informatie moet worden verbeterd door deze gelaagd aan te bieden.
Dit betekent dat belanghebbenden in eerste instantie alle relevante informatie krijgen maar in beperkte omvang. Van daaruit
kan de belanghebbende steeds specifiekere informatie op eenvoudige wijze verkrijgen. Een voorbeeld daarvan is het vervangen
van de huidige uitgebreide startbrief door de korte zogenaamde Pensioen1-2-3, waarbij de deelnemer zelf bepaalt hoe
gedetailleerd hij informatie tot zich neemt en daar op eenvoudige wijze naar toe wordt geleid.
In het wetsvoorstel staat dat pensioenfondsen alle periodieke informatie moeten verstrekken in de vorm van een uniform
pensioenoverzicht (UPO). Hierin moeten zij deelnemers ook verplicht informeren over een vermindering van rechten.
Het UPO informeert in beginsel alleen over het verleden. Voor een toekomstprognose moet de deelnemer het pensioenregister raadplegen, waarnaar het UPO verplicht verwijst. Mogelijk mogen pensioenfondsen de toekomstverwachting ook op het
UPO vermelden. Pensioenfondsen moeten deze toekomstverwachting weergeven in drie scenario’s: optimistisch, pessimistisch
en verwacht. Zo krijgt de deelnemer meer inzicht in zijn toekomstige koopkracht en de risico’s.
Het pensioenregister krijgt een grotere rol toebedeeld. Het register moet een persoonlijk totaaloverzicht gaan bieden,
inclusief AOW, bijvoorbeeld door inzicht te bieden in de keuzes voor pensioen en de gevolgen van deze keuzes en belangrijke
gebeurtenissen in relatie tot pensioen. Verder staat in het wetsvoorstel het pensioenregister vaker te actualiseren. Dit leidt
tot frequentere gegevensuitwisseling tussen pensioenuitvoerders en register. De informatie moet tijdig, duidelijk, correct en
evenwichtig zijn. Deze open normen moeten naast uniformering ook ruimte bieden voor maatwerk.
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De geplande invoering van de wet op 1 januari 2015 is niet gehaald. Waarschijnlijk wordt de wet in 2015 gefaseerd
ingevoerd. Dit betekent dat de wet in werking treedt met ingang van 1 juli 2015, maar dat per onderdeel wordt bepaald
wanneer het moet worden uitgevoerd.

De rol van Europa
In maart 2014 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor herziening van de IORP-richtlijn voor pensioeninstellingen. De herziening is vooral gericht op versterking van het bestuur van deze instellingen en informatievoorziening aan
rechthebbenden. In de richtlijn wordt onder andere het Pension Benefit Statement (PBS) geïntroduceerd: een jaarlijks
pensioenoverzicht dat vergelijkbaar is met het UPO. Hierbij dreigden discrepanties te ontstaan met de Nederlandse weten regelgeving, onder andere met de Wet pensioencommunicatie die bij het parl ement in behandeling is.
Na een intensieve lobby van de Pensioenfederatie – waaraan ook PFZW deelnam – is het voorstel dusdanig aangepast dat
het weer in lijn ligt met de Nederlandse situatie. De Europese Raad heeft op 28 november 2014 een gewijzigd voorstel aan
het Europees Parlement gestuurd. De staatssecretaris van SZW heeft de Tweede Kamer daarover op 4 december 2014
bericht.
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Financiële opzet 2014
Dekkingsgraad daalt
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de waarde van de pensioenverplichtingen. Het is een belangrijke maatstaf voor de financiële sturing van het pensioenfonds. Bij de bepaling van de nominale dekkingsgraad zijn alle
opgebouwde pensioenen gewaardeerd op basis van de voorgeschreven rentecurve met een Ultimate Forward Rate (UFR)
en driemaandsmiddeling. Bij de reële dekkingsgraad is voor opgebouwde pensioenen ook rekening gehouden met de
verwachte toekomstige prijsinflatie. Deze methodiek van bepaling wijkt af van de nieuwe wettelijke definitie, zoals die in
het nieuwe financieel toetsingskader (FTK) met ingang van 1 januari 2015 is ingevoerd.
De nominale dekkingsgraad is in 2014 gedaald van 109% (eind 2013) naar 102% (eind 2014). De belangrijkste reden
voor de daling is de gedaalde rente. De reële dekkingsgraad is in 2014 gelijk gebleven op 69%. Onderstaande grafieken zijn
een weergave van het verloop van de nominale en de reële dekkingsgraad in de afgelopen tien jaar en het afgelopen jaar.

Nominale dekkingsgraad
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Reële dekkingsgraad
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De vereiste nominale dekkingsgraad inclusief een solvabiliteitsbuffer is 120,5% (2013: 122,7%). Bij een dekkingsgraad
boven dit niveau is de kans klein dat de dekkingsgraad binnen een jaar daalt tot onder de 100%. De dekkingsgraad van
PFZW lag eind 2014 onder dit niveau. Daardoor is sprake van een reservetekort. In de loop van 2014 is de dekkingsgraad
onder het minimaal vereiste eigen vermogen (104,3%) gezakt. Daardoor is ook sprake van een dekkingstekort.
De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft ontheffing verleend voor het indienen van een kortetermijnherstelplan, vanwege
de invoering van een nieuw FTK vanaf 2015.
Op basis van het nieuwe FTK stelt PFZW een nieuw herstelplan op. Vanaf 1 januari 2015 rekenen we met een beleids
dekkingsgraad, dat wil zeggen de gemiddelde dekkingsgraad in de voorgaande twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad
per eind 2014 is 108%. In de rentetermijnstructuur voor de technische voorzieningen vervalt in het nieuwe FTK de
driemaandsmiddeling. Hierdoor daalt de actuele dekkingsgraad van 102% naar 97%. De vereiste dekkingsgraad inclusief
solvabiliteitsbuffer is in het nieuwe FTK verhoogd naar 126,3%. De hogere beleidsdekkingsgraad ten opzichte van de dekkings
graad per 31 december 2014 (102%) is vooral het gevolg van de hogere dekkingsgraden in de eerste helft van 2014.

Indexering
PFZW heeft de ambitie om de pensioenen te verhogen met de loonontwikkeling in de sector zorg en welzijn (indexering).
Het bestuur heeft eind 2014 besloten om de pensioenen niet te indexeren. De dekkingsgraad van PFZW is daarvoor te laag.
Het indexeren van de pensioenen is vanaf 2015 nog moeilijker. Gezien de financiële positie van PFZW verwachten we de
pensioenen de komende jaren niet of maar zeer beperkt te kunnen indexeren. Tevens mag volgens het nieuwe FTK pas
worden geïndexeerd als de buffers hoog genoeg zijn om deze indexering ook in de toekomst te kunnen blijven geven.
De cumulatief niet toegekende indexering uit het verleden, voor deelnemers die voor 2005 rechten hebben opgebouwd,
bedraagt in totaal 12,9%. De gemiste indexering in 2014 was 0,48 procentpunt. De verwachting is dat er de komende jaren
geen inhaalindexering kan worden toegekend. Indexering is voorwaardelijk. Er is geen recht op indexering of compensatie
van gemiste indexering.

Pensioenpremie 2014 en de Pensioenwet
In 2014 was de pensioenpremie 24,4% van het salaris boven de franchise. Achteraf bekijkt PFZW of de premie in 2014 volgens
de Pensioenwet voldoende was. De premie moet hoger zijn dan de kostendekkende premie. Dit kan op twee manieren:
(1) op basis van verwacht rendement (gedempt) of (2) op basis van de actuele rente op 1 januari 2014 (ongedempt).
PFZW toetst op basis van de gedempte premie omdat het ook rekening wil houden met de verwachte meeropbrengst vanuit
het beleggingsbeleid.
De gedempte premie over 2014 bedroeg 13,3%. De ongedempte premie bedroeg 24,0%. In 2014 was de pensioenpremie
hoger dan de gedempte premie. Hiermee voldoet PFZW aan de eisen van de Pensioenwet.

Evaluatie langetermijnherstelplan
Aangezien de dekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, was het langetermijnherstelplan tot en met
31 december 2014 nog van kracht. PFZW heeft dit herstelplan in 2009 ingediend. Het streven is dat de dekkingsgraad in
2023 weer hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. Op basis van de aannames in het herstelplan en de dekkingsgraad
eind 2014 zou dit doel gehaald kunnen worden. Het herstelplan zal nog moeten worden aangepast aan het nFTK.
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ALM
PFZW heeft een langetermijnbeleggingsbeleid om een goed en betaalbaar pensioen te realiseren. Het beleid voorziet in
een verdeling van het vermogen op hoofdlijnen naar verschillende ‘bouwblokken’: zakelijke waarden, krediet, grondstoffen
en vastrentende waarden. Deze verdeling bepaalt het portefeuillerendement en het beleggingsrisico. Verdere invulling van
de bouwblokken gebeurt bij het bepalen van de strategische benchmark. Daarnaast wordt in het beleggingsbeleid op
hoofdlijnen de omvang van hedges voor rente-, inflatie- en valutarisico vastgesteld.

Verdeling vermogen op hoofdlijnen naar verschillende bouwblokken

Zakelijke
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• Liquide
aandelen
• Private equity
• Vastgoed
• Hedge funds
• Infrastructuur
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Krediet

Grondstoffen

• Bedrijfsobligaties
• High yield &
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• Structured
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• Grondstoffen

Vastrentende
waarden
• Staatsobligaties
• Inflation linked
bonds
• Overig

Overlay
Nominale hedge

Inflatie hedge

Valuta hedge

PFZW baseert het beleggingsbeleid op de langetermijn-pensioenverplichtingen inclusief de indexeringsambitie. Het bestuur
maakt hierbij een afweging tussen rendement en risico. Het beleggingsbeleid is gericht op indexering op lange termijn tegen
een betaalbare premie. Dat betekent dat PFZW – binnen de grenzen die de Pensioenwet stelt – bewust beleggingsrisico
neemt. Dat kan ook leiden tot lage of negatieve rendementen, waardoor de dekkingsgraad daalt en op termijn verlaging
van de pensioenen nodig is. Als PFZW volledig risicovrij zou beleggen, zou de premie veel hoger zijn (40,2%).
In 2014 heeft het bestuur van PFZW intensief stilgestaan bij de komst van het nieuwe FTK. Dit geeft meer stabiliteit in de
pensioenen, doordat schokken meer worden gespreid in de tijd. Daar staat tegenover dat indexering verder uit beeld raakt
door strengere wettelijke eisen. PFZW heeft geëvalueerd welke resultaten het bestaande beleggingsbeleid geeft in het
nieuwe FTK. Daarbij heeft het bestuur afgewogen of het risiconiveau van de beleggingsmix past bij de risicohouding van
PFZW. De mogelijkheid van een lager risicoprofiel is besproken; hiermee kan de omvang van verlagingen van pensioenen in
slechte scenario’s worden beperkt. Besloten is om het bestaande risicoprofiel te handhaven. Een lager risicoprofiel zou ten
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koste gaan van mogelijke indexering en dat past niet bij de reële ambitie van het fonds. Het wettelijk kader spreidt de
omvang van potentiële verlagingen van pensioen ook meer in de tijd. Het bestuur zal het risiconiveau ook in de toekomst
blijven evalueren aan de hand van de risicohouding.

Grondslagen
In 2014 publiceerde het Actuarieel Genootschap een nieuwe prognosetafel. Op basis hiervan is de grondslag sterfte en
langleven geactualiseerd. Aangezien deelnemers van PFZW langer leven dan de gemiddelde Nederlander, is een fonds
afhankelijke correctie toegepast. De levensverwachting van de gemiddelde deelnemer is daarom iets verhoogd. De levensverwachting voor een vrouwelijke 65-jarige deelnemer is nu 88,6 jaar. De levensverwachting voor een mannelijke 65-jarige
deelnemer is nu 86,3 jaar. Dit leidde tot een daling van de dekkingsgraad met ongeveer 0,5 procentpunt.
Andere grondslagen zijn gemonitord en waar nodig aangepast. De belangrijkste wijziging is de aanpassing van de bestandsontwikkeling. In 2014 is het aantal deelnemers van PFZW gedaald en de verwachting is dat de daling in de nabije toekomst
verder doorzet. Ook is de verwachting dat het aantal deelnemers op de middellange termijn weer beperkt toeneemt. Deze
aanpassingen leiden tot een stijging van de premie.

Pensioenpremie 2015
PFZW heeft de pensioenpremie voor 2015 bepaald op basis van de verwachte gemiddelde kostprijs van pensioen over
de jaren 2015-2020. Op die manier is een langjarige, stabiele premie vastgesteld. In 2020 worden de laatste NFPcompensatierechten onvoorwaardelijk. Bovendien stijgt naar verwachting het jaar daarop de pensioenrekenleeftijd naar
68 jaar. De jaarlijkse kostprijs loopt op door bestandsveroudering en het inkopen van overgangsrechten. De gemiddelde premie
ligt in de eerste jaren iets boven de jaarlijkse kostprijs. In die periode wordt er gereserveerd voor de jaren daarna, waarin de
gemiddelde premie juist iets onder de kostprijs ligt. Op deze manier wordt er rekening gehouden met toekomstige lasten.
In 2015 bedraagt de premie 23,5% (2014: 24,4%) van het salaris boven de franchise. Het opbouwpercentage voor
ouderdomspensioen is verlaagd naar 1,75% (2014: 1,95%). Als gevolg hiervan heeft PFZW besloten de premie te verlagen.
Van de pensioenpremie is 1,1 procentpunt bestemd voor de NFP-compensatierechten. Vanaf 2015 is deze premie hoger
dan de in een betreffend jaar in te kopen NFP-compensatierechten. Het verschil is als vooruit ontvangen premies in de
balans opgenomen voor de toekomstige inkoop van deze aanspraken. Naar verwachting zijn de toekomstige premie
bijdragen dan toereikend om deze verplichtingen te financieren.
In de premie is een herstelopslag van 2 procentpunt verwerkt. De rentevoet onder de premie is gelijk gehouden op 2,63%.
In 2015 is de premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen 0,4%, gelijk aan 2014.

Samenvatting actuarieel rapport boekjaar 2014 certificerend actuaris
Jaarlijks stelt de waarmerkend actuaris van Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rapport op, dat is bedoeld om inzicht te
verschaffen in de ontwikkeling van de financiële positie van het pensioenfonds gedurende het boekjaar en in het bijzonder
in de financiële positie van het pensioenfonds op de balansdatum.
De werkzaamheden van de waarmerkend actuaris bestaan er met name uit te beoordelen of is voldaan aan de vereisten in
de Pensioenwet. Als onderdeel hiervan toetst hij of de technische voorzieningen, als geheel bezien, toereikend zijn vastgesteld en of de hierbij gehanteerde grondslagen prudent zijn. Naar het oordeel van de actuaris is dat per 31 december 2014
het geval.
Dit oordeel is mede gebaseerd op een audit van de nieuwe veronderstellingen ten aanzien van de overlevingskansen die op
de balansdatum worden toegepast.
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Met betrekking tot de premie heeft de waarmerkend actuaris vastgesteld dat de in boekjaar 2014 ontvangen totale
premiebijdrage hoger was dan de gedempte premie, die onderdeel vormt van de financiële opzet van het pensioenfonds.
Uitgaande van de door het pensioenfonds gehanteerde dempingsmethodiek was de premie in 2014 kostendekkend.
Daarnaast toetst de actuaris of het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen correct zijn bepaald en
hoe het eigen vermogen van het pensioenfonds zich hiertoe verhoudt.
De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in 2014 afgenomen van 109% naar 102%.
Sinds eind oktober 2014 bevindt het pensioenfonds zich hierdoor weer in een situatie van dekkingstekort. Het pensioenfonds heeft van DNB ontheffing gekregen van de verplichting een nieuw kortetermijnherstelplan in te dienen. De verwerking
van het huidige tekort zal daarom plaatsvinden op basis van de regelgeving binnen het nieuwe Financieel Toetsingskader en
onderdeel uitmaken van een nieuw op te stellen herstelplan in 2015.

Oordeel certificerend actuaris
In de actuariële verklaring over boekjaar 2014 heeft de actuaris verklaard dat naar zijn overtuiging is voldaan aan de
artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering van artikel 131 (minimaal vereist eigen vermogen)
en artikel 132 (vereist eigen vermogen). Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum namelijk lager
dan het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen. Er is daarmee op 31 december 2014 sprake van een dekkingstekort.
Vanwege dit tekort kwalificeert de actuaris de vermogenspositie als slecht.
Verder merkt de actuaris op dat het niveau van de marktrente de afgelopen jaren zowel de realisatie als de financiering
van de voorwaardelijke toeslagverlening negatief heeft beïnvloed. Daardoor staan deze per einde 2014 op gespannen voet
met de reële ambitie van het pensioenfonds. De consistentie van de financiële opzet staat daarmee naar zijn mening
onverminderd onder druk.
In 2015 zal het pensioenfonds onder de regelgeving van het nieuwe FTK een nieuw herstelplan opstellen. De actuaris wijst
er hierbij op dat zowel de te realiseren herstelkracht als de mate waarin de door het pensioenfonds nagestreefde reële
ambitie gedurende de herstelperiode kan worden verwezenlijkt, in grote mate afhankelijk zal zijn van toekomstige, onzekere
overrendementen en een gunstige ontwikkeling van de nominale marktrente.
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Beleggingen in 2014
Economie en financiële markten
In 2014 waren de economische verschillen in de wereld groot. Terwijl de groei in de Verenigde Staten (VS) en het Verenigd
Koninkrijk (VK) al enkele jaren tussen 2% en 3% schommelt, bleef deze in 2014 in de eurozone onder 1%. De inflatie in
deze regio’s toonde een vergelijkbaar beeld. In de VS en het VK schommelde de inflatie rond 1,5%, terwijl deze in de eurozone gedurende het jaar afnam tot onder 0%. Een oorzaak van de lagere inflatie in de eurozone was de lage economische
groei in combinatie met de sterke daling van de olieprijzen. Een groot aanbod en stagnerende vraag – in combinatie met de
opkomst van schaliegas in de VS – zorgde ervoor dat de olieprijs in de tweede helft van het jaar met tientallen dollars
daalde.

Economische groei
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De verschillen in groei- en inflatietempo leidden in 2014 ook tot uiteenlopend monetair beleid. De Federal Reserve (Fed)
en de Bank of England draaiden geleidelijk hun steun aan de economie en financiële markten terug. De Europese Centrale
Bank (ECB) nam daarentegen nieuwe maatregelen in een poging de economie te stimuleren en de inflatie aan te wakkeren.
De ECB verlaagde de beleidsrentes in de eurozone en nam bedrijfsleningen over van banken om de kredietverlening een
impuls te geven. De verschillen in monetair beleid waren een belangrijke reden voor de koersstijging van de US dollar ten
opzichte van de euro. De euro is zwakker geworden ten opzichte van de dollar. De euro–dollar koers is gedaald van 1,38
eind 2013 naar 1,21 eind 2014.
In 2014 was overwegend sprake van een positieve stemming op de financiële markten. Oorzaken daarvan waren onder
andere de substantiële economische groei in vooral de VS en het feit dat centrale banken monetaire stimulansen maar
mondjesmaat verminderden of soms zelfs vergrootten. De beurzen daalden in de zomer fors – zonder dat daar een aanwijsbare reden voor was- en herstelden in de weken daarna weer. Uiteindelijk liepen de rendementen op verschillende beleggingscategorieën daardoor in de dubbele cijfers. Alleen op grondstoffen werden forse verliezen geleden, vooral door de
daling van de olieprijs.
De hoogste rendementen werden in 2014 behaald op beleggingen in opkomende markten. Dit was ondanks aanhoudende
spanningen in het Midden-Oosten en een conflict tussen westerse landen en Rusland over delen van Oekraïne. In Europa
bleef het rendement op aandelen achter als gevolg van de matige economische vooruitzichten. Bij de vastrentende waarden
deed Europa het daarentegen relatief goed vanwege de sterk gedaalde rente.

Beleggingsbeleid en resultaten in 2014
In 2014 zette PFZW de eerste stap op weg naar het Beleggingsbeleid 2020.
De beleggingen in hedge funds werden afgebouwd. De toetsing van deze beleggingscategorie aan het nieuwe beleggings
kader, leidde tot de conclusie dat de beleggingscategorie niet volledig voldeed aan het behalen van de ambitie,
duurzaamheid, complexiteit en kosten.
In 2014 veranderde de samenstelling van de beleggingsportefeuille verder als volgt:
• Het besluit om de rentehedge niet mee te laten groeien met de nieuwe pensioenverplichtingen in 2014, vanwege de
historisch lage rente, leidde tot een daling van de afdekking van het renterisico. Een dergelijke daling leidt tot een stijging
van het risico, zoals dat gemeten wordt in het FTK. Door de onderdekking mag het risico niet stijgen en vanwege de daling
van de rentehedge was een compenserende maatregel noodzakelijk. PFZW verhoogde daarom de allocatie naar
kortlopende staatsobligaties ten laste van liquide aandelen.
• De valutahedgeratio voor de US-dollar werd in 2014 teruggebracht tot het strategische niveau van 70%. De verlaging
van de valutahedge in 2013 was gekoppeld aan een 1% kasallocatie om ook hier het risico niet te laten stijgen.
Deze compenserende maatregel was in 2014 niet meer nodig, waardoor de kasallocatie werd teruggebracht naar 0%.
Het rendement – na aftrek van kosten voor vermogensbeheer – kwam in 2014 uit op 15,5%; 0,2 procentpunt boven de
benchmark. Daarmee komt het gemiddelde rendement sinds de oprichting van het pensioenfonds in 1971 uit op 8,4%.
De grafiek op de volgende pagina geeft het cumulatieve gerealiseerde rendement in de afgelopen tien jaar weer (7,9%).
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In meer detail geeft het behaalde rendement in 2014 het volgende beeld:

Beleggingen en rendement PFZW

Allocatie
€ in mln
In %
103.605 64,1%
53.049 32,8%
9.004 5,6%
10.381 6,4%
9.354 5,8%

Zakelijke waarden
Liquide aandelen
Private equity
Publiek vastgoed
Privaat vastgoed
High yield & emerging
markets debt
Structured credit
Infrastructuur
Hedge funds
Insurance
Overig

€
€
€
€
€
€

10.579
2.510
4.271
616
2.348
1.493

Grondstoffen

€

6.451

Vastrentende waarden
Staatsobligaties en
rente- en inflatieswaps
Bedrijfsobligaties
Overig

€

51.656 31,9%

€
€
€

43.202 26,7%
6.084 3,8%
2.370 1,5%

Currency overlay
Totaal

€
€
€
€
€

31 december 2014

-/- €

1

6,5%
1,6%
2,6%
0,4%
1,5%
0,9%

Bruto
rendement
11,2%
10,6%
17,7%
18,0%
10,6%

Kosten
0,82%
0,07%
5,37%
0,07%
1,16%

Netto
rendement
10,4%
10,5%
12,3%
17,9%
9,4%

5,2%
10,2%
13,4%
8,8%
7,0%
4,3%

0,37%
0,17%
0,98%
2,82%
0,91%
1,93%

4,8%
10,0%
12,4%
6,0%
6,1%
2,4%

4,0% -/- 37,6%

-/-/-/-/-/-

Netto
Performance
0,2%
0,1%
0,6%
1,9%
1,6%

5,4% -/8,2%
5,8%
5,3%
4,3%
7,0% -/-

0,5%
1,7%
6,2%
0,7%
1,7%
4,3%

Benchmark
10,7%
10,6%
13,0%
20,2%
11,2%

0,07% -/- 37,7% -/- 38,0%

0,6%

34,3%

0,03%

34,3%

33,0%

1,0%

43,1%
8,0%
4,7%

0,02%
0,07%
0,66%

43,1%
7,9%
4,0%

41,7%
7,7%
1,5%

1,0%
0,2%
2,4%

16,0%

0,54%

15,5%

15,2%

0,0%

€ 161.711 100,0%

0,3%

* PFZW berekent performancecijfers zodanig dat zichtbaar wordt hoeveel extra rendement de benchmark had moeten maken om op het portefeuillerendement uit te komen. Daardoor komen
de netto performance cijfers niet overeen met het verschil tussen de netto rendementen en de benchmark rendementen

Rendementen
In 2014 behaalden zowel de zakelijke waarden als vastrentende waarden goede rendementen. Liquide aandelen realiseerden
een rendement van ruim 10%. Publiek vastgoed deed het zelfs nog beter. De beleggingscategorie profiteerde vooral van het
herstel van de Amerikaanse vastgoedmarkt en lagere financieringskosten door de gedaalde rente. High yield & emerging
markets debt bleef in rendement achter op de meeste andere beleggingen. Dit was voornamelijk te wijten aan oplopende
credit spreads op Amerikaanse high yield beleggingen.
Binnen de zakelijke waarden waren de rendementen op private beleggingen wisselend. Infrastructuur en private equity leverden een rendement van meer dan 12%, terwijl rendementen van de overige private beleggingen tussen 5% en 10% lagen.
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De vastrentende waarden profiteerden van een lagere rente en een daling van de credit spreads in Europa. Grondstoffen
waren de grote dissonant in 2014 met een negatief rendement van ruim 37%, door de forse daling van de olieprijzen en de
meeste andere grondstoffen. In de tweede helft van 2014 besloot het bestuur de strategische allocatie naar grondstoffen
voor 2015 te verlagen en de invulling van de beleggingen in grondstoffen aan te passen. Vooruitlopend hierop is in de
laatste paar maanden van 2014 besloten om grondstoffen niet mee te nemen in de herbalancering. Hoewel de feitelijke
allocatie sterk daalde, is in de herbalancering geen extra geld belegd in grondstoffen om zo de allocatie meer in lijn te
brengen met het nieuwe strategisch niveau. De relatief lage weging in grondstoffen eind 2014 heeft de verliezen in de
portefeuille als gevolg van beleggingen in grondstoffen enigszins beperkt.

Kosten
Voor de eerste keer vermeldt PFZW op deze wijze de kosten van vermogensbeheer, exclusief transactiekosten, in het
overzicht met de portefeuillerendementen ‘Beleggingen en rendement PFZW’. Het betreft een zo goed mogelijke inschatting
van de beheerkosten. Voor zover van toepassing vermelden wij bovendien de prestatiegerelateerde vergoedingen, de performance fees.
De totale kosten van vermogensbeheer waren in 2014 € 811 miljoen en 54 basispunten.
De kosten verschillen sterk per beleggingscategorie. De meest liquide beleggingscategorieën – zoals aandelen en staats
obligaties – hebben de laagste kosten. Zij worden gevolgd door andere verhandelbare beleggingen, zoals bedrijfsobligaties
en high yield en emerging markets debt. Voor private beleggingen zijn de kosten het hoogst. De kosten voor infrastructuur
bedroegen bijna 1 procentpunt en voor privaat vastgoed ruim 1,1 procentpunt. De kosten voor hedge funds en private equity
bedroegen respectievelijk bijna 3 procentpunt en ruim 5 procentpunt. Bij deze beleggingscategorieën speelt performance
een belangrijke rol. Goede rendementen leiden in dit geval tot hogere kosten van vermogensbeheer, omdat dan extra
performance fees verschuldigd zijn.

Performance
Een vergelijking van het nettorendement per beleggingscategorie met de benchmark geeft inzicht in de performance per
beleggingscategorie. Deze performance is niet alleen afhankelijk van de keuzes van de portefeuillebeheerder, maar ook
van diens vrijheid af te wijken van de benchmark. Een portefeuillebeheerder die de opdracht heeft om de benchmark
grotendeels te volgen, laat hooguit een beperkte out- of underperformance zien. Bij private beleggingen wijkt de
performance veelal af van de benchmark omdat hier de benchmark niet belegbaar is en daarom niet repliceerbaar is.
In 2014 bedroeg de outperformance van de gehele portefeuille 23 basispunten. Dit was vrijwel volledig te danken aan
de outperformance bij infrastructuur en bij de beleggingscategorie staatsobligaties en rente- en inflatieswaps. Bij deze
laatste categorie werd de benchmark gevormd door de marktwaardeverandering van de verplichtingen, die is gebaseerd op
swaprentes. De portefeuille bestond voor een groot deel uit staatsobligaties. Doordat de rentes op staatsobligaties harder
daalden dan de swaprentes, behaalden de beleggingen een hoger rendement dan de benchmark, van bijna € 300 miljoen.
De totale performance binnen zakelijke waarden was licht negatief, mede omdat het portefeuillerendement van de grootste
component, liquide aandelen, achter bleef op het rendement van de benchmark. Het rendement van high yield & emerging
markets debt bleef ruim een half procentpunt achter op de benchmark door slecht presterende beleggingen in onder meer
Rusland en Venezuela en een achterblijvend rendement van beleggingen in de energiesector. De categorie overig in de
bovenstaande tabel bevat verschillende soorten beleggingen die geen onderdeel meer zijn van de strategische portefeuille,
maar die PFZW tegelijkertijd niet direct kan verkopen tegen een acceptabele prijs. Het rendement van deze beleggingen was
ruim 2%, waardoor een underperformance resulteerde van ruim 4% ten opzichte van het vaste percentage van 7% dat als
benchmark gehanteerd wordt.
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Bij de andere beleggingen met een underperformance, springen beursgenoteerd vastgoed en privaat vastgoed het meest
in het oog. Bij beursgenoteerd vastgoed was de underperformance te wijten aan het relatief grote gewicht van Japanse
beursgenoteerde vastgoedondernemingen. Na de hoge rendementen in 2013, zakten de prijzen van deze beleggingen in de
eerste maanden van 2014 in. Een deel van de outperformance in 2013 werd daardoor in de eerste maanden van 2014
tenietgedaan. Bij privaat vastgoed leidde vooral de beleggingen in Nederlandse woningen en winkels tot een rendement
dat achterbleef bij dat van de benchmark.

Z-score en performancetoets
De performancetoets is door de wetgever bedoeld om de kwaliteit van de uitvoering van het beleggingsbeleid te meten.
Deze wordt berekend op basis van de Z-scores van vijf opeenvolgende jaren. De Z-score is een voor kosten en risico
gecorrigeerde (outperformance-)maatstaf waarbij het rendement van de portefeuille wordt vergeleken met het rendement
van de vooraf vastgestelde normportefeuille. Als de performancetoets niet wordt gehaald, vervalt de verplichtstelling voor
de werkgevers die bij PFZW zijn aangesloten. PFZW slaagt voor de performancetoets als de score hoger is dan 1,28.
Onderstaande tabel geeft de Z-score en de performancetoets van de afgelopen vijf jaar weer.

Z-score en performancetoets
Jaar
2010
2011
2012
2013
2014

Z-score
0,91
0,69
0,68
1,02
0,91

Performancetoets
0,77
0,07
-/- 0,07
1,36
1,88

De Z-scores vanaf 2010 bepalen de performancetoets tot en met 2014. Gecorrigeerd voor kosten en risico komt PFZW op
een Z-score van 0,91 in 2014. De score voor de performancetoets over de jaren 2010 tot en met 2014 bedraagt 1,88.
Hiermee slaagt PFZW in 2014 voor de performancetoets. Als het rendement van de feitelijke portefeuille in 2015 minder
dan 13% achterblijft op het rendement van de normportefeuille dan slaagt PFZW ook in 2015 voor de performancetoets.
Dit komt door de behaalde resultaten in de afgelopen vijf jaar.

Aansluiting op de jaarrekening
De indeling van de jaarrekening is voornamelijk gebaseerd op de aard van de financiële instrumenten en wijkt daarmee af
van de portefeuille-indeling in de tabel ‘Beleggingen en rendement PFZW’.
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Onderstaande tabel geeft de aansluiting tussen beide modellen weer.

Zakelijke waarden
Liquide aandelen
Private equity
Publiek vastgoed
Privaat vastgoed
High yield & emerging
markets debt
Structured credit
Infrastructuur
Hedge funds
Insurance
Overig

53.006
10.379
9.400
68 10.476
2.518

4.272
14
1.467
85

116

372

-/-/-/-/-

91
197
9
1
309
22

3

608

10.652
2.321
4.263
604
617
934 2.092
852 2.055
6.451

Vastrentende waarden
Staatsobligaties en renteen inflatieswaps
Bedrijfsobligaties
Overig

101 26.778
47 6.010
4.017

Currency overlay
19.779

4.272 53.105

9.126

602 51.266

54.854
6.163
17.804

3

3

Belegd vermogen

Derivaten passiva

-/-

61
129
1
62

-/-/-/-/-

41
116
1
4

53.049
9.004
10.381
9.354

-/-

1
219
31
1
319
489

-/-/-/-/-/-/-

74
30
23
2
63
73

10.579
2.510
4.271
616
2.348
1.493

-/-

6.451

2.075 25.900
106
13.787

15.849 26.511

Vorderingen en schulden

Totaal
53.029
9.249
10.381
9.420

Grondstoffen

Totaal

Overige beleggingen

23
239
2
20

9.010

14

Derivaten activa

Geldmarktbeleggingen

Obligaties

Leningen

Private equity

Aandelen

Infrastructuur

Vastgoed

Portefeuille-indeling
(bedragen x € 1 miljoen)

6.451

-/-

67

-/- 11.585
-/79

-/- 15.434
-/-

43.202
6.084
2.370

283

2

8.841 189.351 -/- 15.549 -/- 12.091

161.711

Verantwoord beleggen
De volgende onderdelen bevatten een terugblik op de uitvoering van het verantwoord beleggen beleid van PFZW
gedurende 2014.

Engagement: stabiele financiële sector
Vanuit de Enhanced Disclosure Task Force (EDTF) werkt PFZW aan het verbeteren van de transparantie bij banken over hun
risico’s en risicobeheersmaatregelen. Met verschillende zakenbanken voerde de uitvoeringsorganisatie namens PFZW
gesprekken over onder andere de governance en beloningsstructuur. Met deze gesprekken wil PFZW bijdragen aan meer
stabiliteit en dienstbaarheid in de financiële sector. Aan banken waarmee PFZW een aandeelhouders- of klantrelatie heeft,
is gevraagd de EDTF-aanbevelingen te implementeren. In 2014, verslagjaar 2013, zijn hier grote vorderingen mee gemaakt
in met name Canada en Europa. Ook in Nederland werd aangedrongen op verbeteringen bij banken in transparantie op het
gebied van Environment, Social & Govenance (ESG). Op basis van de jaarverslagen over 2013 van de grootbanken ING,
ABN AMRO en Rabobank ontstaat het beeld dat de Nederlandse banken verbeteringen hebben doorgevoerd in hun
jaarverslaglegging, in lijn met de EDTF-aanbevelingen.
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Nederlandse Investeringsinstelling N.V.
PFZW was in 2014 medeoprichter van de Nederlandse Investeringsinstelling N.V. (NII). Het doel van de NII is om
Nederlandse projecten in infrastructuur, onderwijs, zorg, woningbouw, midden- en kleinbedrijf en duurzame energie
toegankelijker te maken voor investeringen door institutionele beleggers. De NII brengt vraag naar investeringen en aanbod
van vermogen bij elkaar. Dat levert welvaart en werkgelegenheid op. Institutionele beleggers kunnen op die manier een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Nederlandse economie.

Uitsluitingen van ondernemingen en staatsobligaties in 2014
PFZW heeft naast de uitsluiting van vijf Israëlische banken per 31 december 2013 twee nieuwe ondernemingen aan de
uitsluitingenlijst toegevoegd en één onderneming verwijderd, alle drie op basis van het criterium controversiële wapens.
PFZW voegde de Centraal Afrikaanse Republiek in 2014 aan de uitsluitingenlijst voor staatsobligaties toe. De uitsluiting van
vijf Israëlische banken op 31 december 2013 leidde tot veel aandacht in de media en reacties van PFZW-deelnemers.
Deze uitsluitingen zijn het gevolg van de betrokkenheid van de vijf banken bij de uitbreiding van de nederzettingen in de
bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Internationaal Gerechtshof zijn deze nederzettingen illegaal, omdat ze in strijd zijn
met de Bescherming van de Burgerbevolking, zoals bepaald in het Vierde Verdrag van Genève. De banken zagen geen ruimte
om hun betrokkenheid bij de financiering van de nederzettingen te beëindigen. PFZW besloot vervolgens om tot uitsluiting
over te gaan. Naar aanleiding van de vele reacties hierop, organiseerde PFZW verschillende bijeenkomsten met belang
hebbenden, zoals niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en joodse en christelijke belangorganisaties.
Het Franse Zodiac Aerospace bleek niet langer betrokken bij de productie van clusterbommen en is daarom niet langer
uitgesloten. De betrokkenheid van het Franse bedrijf CNIM bij de ontwikkeling van de lanceerinrichting van de Franse
M51 kernraket, gaf aanleiding deze onderneming uit te sluiten. PFZW voegde het Russische Motovilikha Plants aan de
uitsluitingenlijst toe vanwege productie van raketlanceringsinstallaties die ook clusterwapens kunnen afvuren. De Verenigde
Naties (VN) en Europese Unie (EU) hebben sancties opgelegd aan de zittende regering van de Centraal Afrikaanse
Republiek. Het besluit tot uitsluiting was daarmee een directe toepassing van het uitsluitingenbeleid.

Awards
PFZW is voor de achtste keer op rij het meest duurzame pensioenfonds van Nederland, blijkt uit onderzoek van de
Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Ook heeft PFZW een award gewonnen bij de jaarlijkse IPE
Awards in Wenen, voor de categorie ESG. PFZW had hiervoor een case ingestuurd over de opzet en werking van het verantwoord beleggingsbeleid. De jury prees PFZW om zijn ‘langetermijnfocus met de nadruk op dialoog’. Verder ontving PFZW de
nationale Rookvrij-prijs van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Dit vanwege PFZW’s besluit in 2013
om te stoppen met beleggen in de tabaksindustrie. De komende jaren zetten we de ingeslagen weg op het gebied van
verantwoord beleggen voort.

Duurzaamheid integratie in beleggingsproces
PFZW heeft de doelstelling geformuleerd om duurzaamheid systematisch in het beleggingsproces toe te passen en daarmee
duurzaamheid meer te verankeren in de beleggingen. In 2014 zijn vier beleggingen in oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken gedaan. Voor het tegengaan van klimaatverandering is belegd in een groene obligatie van GDF Suez voor
duurzame energie. Als oplossing voor waterschaarste is belegd in een Chinese waterzuiveringsinstallatie, die afvalwater uit
rivieren zuivert tot drinkwater voor de lokale bevolking. Om bij te dragen aan de gezondheidszorg is belegd in een zorgfonds,
Gilde Healthcare Services II, dat onder andere in de Nederlandse zorg investeert. Tot slot is bijgedragen aan voedselzekerheid
door te beleggen in het Black River Food Fund II, dat privaat kapitaal in de voedselindustrie in onder andere Azië investeert.
Verder is de uitvoeringsorganisatie in 2014 gestart met het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk van de aandelen
portefeuille. In 2015 volgt een CO2-reductieplan voor deze portefeuille en wordt een vervolg gemaakt met het meten
van de uitstoot in andere beleggingscategorieën.
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