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Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) is op 5 november 2014 opgericht door de

sociale partners in de Zuivelindustrie. Dit op basis van de gesloten pensioen-cao. Per 1 januari 2015 is vervolgens de

pensioenopbouw en risicodekking nabestaandenpensioen gestart. De in het verleden opgebouwde pensioenen zijn bij de

respectievelijke pensioenuitvoerders gebleven. Wel wordt op verzoek van de bij de oprichting betrokken werkgevers, door BPZ

een risico-nabestaandenpensioen over de dienstjaren vóór 2015 gedekt.

Eind augustus 2014 is een drietal kwartiermakers gevraagd door de sociale partners om de oprichting van BPZ voor te bereiden

en de (financiële) opzet van BPZ uit te werken. Daarnaast hebben de kwartiermakers de selectie van de verschillende

dienstverleners van BPZ voor hun rekening genomen. Een en ander is in nauw overleg gegaan met een werkgroep van de sociale

partners en later het belanghebbendenorgaan. De bij de oprichting betrokken werkgevers hebben de kosten van de oprichting van

het fonds voor hun rekening genomen.

De drie kwartiermakers zijn bij de oprichting van BPZ benoemd tot bestuurder van het fonds. Het belanghebbendenorgaan en de

raad van toezicht zijn eveneens statutair bij de oprichting benoemd. De toetsing van het bestuur, het belanghebbendenorgaan en

de raad van toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) heeft daaropvolgend plaatsgevonden.

De kwartiermakers c.q. bestuursleden hebben zich in 2014 bij de inrichting van het financiële beleid laten leiden door het nieuwe

Financieel Toetsingskader dat per 1 januari 2015 van kracht is geworden. Tijdens de oprichtingsfase en ook daarna is hierover

meerdere malen overleg gevoerd met DNB.

De eerste premies zijn in de loop van januari 2015 ontvangen. Vanaf februari konden de eerste gelden daadwerkelijk worden

belegd. De implementatie van de uitvoering van de pensioenregeling bij Syntrus Achmea heeft later dan verwacht in de loop van

2015 plaatsgevonden. Hierover heeft het bestuur een aantal malen overlegd met Syntrus Achmea.

Bij de vaststelling van het financiële beleid was het uitgangpunt een premiedekkingsgraad op het niveau van de vereiste

dekkingsgraad. Daarbij werd uitgegaan van de rente per eind november 2014. Door de dalende rente in december 2014 en de

verder dalende rente in januari 2015 was de dekkingsgraad eind januari 2015 112,0%. Omdat dit lager is dan de vereiste

dekkingsgraad van afgerond 120% moest BPZ een herstelplan opstellen. Volgens dit herstelplan wordt de vereiste dekkingsgraad

naar verwachting eind 2022 behaald en zijn extra maatregelen niet nodig. Het bestuur wil daarbij benadrukken dat het herstelplan

is opgesteld volgens de regels van DNB. Deze regels gaan uit van bepaalde rente- en rendementsverwachtingen. Als in de

toekomst blijkt dat de werkelijkheid van deze verwachtingen afwijkt, bestaat de kans dat het herstelplan bij de jaarlijkse

actualisatie moet worden aangepast.

Bij haar handelen betrekt het bestuur zo veel mogelijk het motto van BPZ: “clean, lean and mean”.

In hoofdstuk 2 wordt hier nader op ingegaan.

Om aan de doelstelling van het fonds te voldoen moet er voldoende vermogen zijn om toekomstige pensioenuitgaven te dekken.

De volgende beleidsinstrumenten kunnen in principe door het bestuur worden ingezet:

o toeslagbeleid;

o beleggingsbeleid;

o versobering van de pensioenregeling.

De pensioenregeling is een zogenoemde CDC-regeling. De premie is door cao-partijen vastgesteld voor een periode van vijf jaar

tot en met 2019. Cao-partijen hebben met elkaar afgesproken dat de huidige premie niet zal worden verhoogd. Het premiebeleid

is daarom geen beleidsinstrument voor het bestuur.
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Het bestuur hanteert als leidraad bij het toeslagbeleid dat geen toeslagen worden verleend bij een beleidsdekkingsgraad onder de

110%. Het vereist eigen vermogen ligt boven deze grens. Het kan dus voorkomen dat er wel gedeeltelijke toeslagen worden

verleend terwijl de beleidsdekkingsgraad lager is dan het vereist eigen vermogen.

Indien in een bepaald jaar de beschikbare pensioenpremie niet toereikend is om de nagestreefde pensioenopbouw te realiseren

zal de pensioenopbouw in dat jaar naar rato van het tekort worden vastgesteld, tenzij op ander wijze in het tekort voorzien kan

worden zonder de vooraf afgesproken vaste premiesystematiek ter discussie te stellen. De verlaging betreft alleen de opbouw van

het ouderdomspensioen. De verzekering van het partner- en wezenpensioen wordt niet aangepast.

Als laatste middel kan het fonds in een crisissituatie de pensioenaanspraken en -rechten verminderen.

In hoofdstuk 3 wordt nader op het financieel beleid ingegaan.

De statuten van het fonds zijn op 5 november 2014, de oprichtingsdatum, tot stand gekomen.

Het bestuur heeft het uitvoeringsreglement in december 2014 vastgesteld. Het belanghebbendenorgaan heeft hierover vervolgens

positief geadviseerd.

De eerste versie van het pensioenreglement is op 3 februari 2015, na een positief advies van het belanghebbendenorgaan, tot

stand gekomen. Op 1 december 2015 is het belanghebbendenorgaan akkoord gegaan met een aangepast pensioenreglement.

Met de wijzigingen is tegemoet gekomen aan de materiële toetsing door DNB en de door de Belastingdienst gemaakte

opmerkingen.

In hoofdstuk 4 leest u meer over de uitvoering van de regeling.

In hoofdstuk 5 leest u hier meer over.

In hoofdstuk 6 leest u hier meer over.
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2015

Belegd vermogen 63.136

Technische Voorzieningen 53.993

Beleidsdekkingsgraad per 31 december

Actuele dekkingsgraad per 31 december

110,4%

111,8%

Vereiste dekkingsgraad per 31 december 120,9%

Reële dekkingsgraad per 31 december 86,7%

Kostendekkende premie 64.114

Gedempte kostendekkende premie 46.088

Feitelijke premie 64.842

Uitkeringen en afkopen 100

Pensioenbeheerkosten 1.412

Kosten vermogensbeheer en transactiekosten 196

Pensioenbeheerkosten per deelnemer en pensioengerechtigde € 175

Kosten vermogensbeheer en transactiekosten t.o.v. pensioenvermogen 0,62%

Kosten vermogensbeheer per deelnemer en pensioengerechtigde € 24

Totaal rendement inclusief hedges -8,9%

Benchmark -7,2%

Verleende toeslagen 0%

Deelnemers (actief en voortgezet) 8.044

Gewezen deelnemers (slapers) 494

Pensioengerechtigden 19

Werkgevers 11
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Voorwoord

Dit is het eerste jaarverslag van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ).

Op 5 november 2014 werd BPZ opgericht. Een bijzondere gebeurtenis! Dwars tegen de tendens in richtten diverse

zuivelondernemingen verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) samen met de vakorganisaties een

bedrijfstakpensioenfonds op voor ruim 8.000 werknemers in de zuivelindustrie.

BPZ is een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenregeling is een voorwaardelijke middelloonregeling gefinancierd tegen

een vooraf vastgestelde pensioenpremie, een zogenoemde collectieve beschikbare premieregeling. In hoofdstuk 4 wordt

gedetailleerder op de pensioenregeling ingegaan.

De drie bestuursleden die als kwartiermaker werden aangesteld kregen de ambitieuze uitdaging om het pensioenfonds op

1 januari 2015 gereed te hebben. In paragraaf 2.1 wordt uitgebreid ingegaan op alle werkzaamheden die in een kort tijdsbestek

moesten worden gedaan om deze uitdaging te realiseren.

Het bestuur is er trots op dat zij dit samen met alle bij het pensioenfonds betrokken personen heeft gerealiseerd. In hoofdstuk 1

leest u meer over alle bij het pensioenfonds betrokken personen: het bestuur (paragraaf 1.3), de raad van toezicht (paragraaf 1.4),

het belanghebbendenorgaan (paragraaf 1.5) en partijen waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed (paragraaf 1.6).

Voor het jaarverslag geldt een verlengd boekjaar. Ter voorbereiding op dit jaarverslag heeft het bestuur met alle relevante gremia

en partijen een proefjaarwerk opgesteld over de eerste helft van 2015. Het doel hiervan was een soepele totstandkoming van het

jaarverslag 2015. Bij het opmaken van het jaarverslag is het nut van het proefjaarwerk gebleken.

Met dit jaarverslag geeft het bestuur inzage in de werkzaamheden, het beleid en de pensioenontwikkelingen in de periode van 5

november 2014 tot en met 31 december 2015 (hoofdstuk 2 en 3). Een van de obstakels waar alle pensioenfondsen in Nederland

last van hebben gehad in de afgelopen jaren is de extreem lage rente en de volatiliteit op de financiële markten. Dit heeft grote

gevolgen gehad voor de waardering van de pensioenverplichtingen en de beleggingen. In paragraaf 2.3 leest u meer over de

dekkingsgraad van BPZ en het herstelplan dat moest worden opgesteld. In paragraaf 3.4 wordt uitgebreid ingegaan op het

beleggingsbeleid en de rendementen.

Het bestuur bedankt alle bij het pensioenfonds en de oprichting betrokken personen van harte voor hun inzet en de

werkzaamheden die zijn gedaan. Speciale dank gaat uit naar de heer A. van der Meer, die als kwartiermaker en bestuurslid in de

aanvangsfase van BPZ een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de oprichting van BPZ.

De Meern, 14 juni 2016

Het bestuur
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Het fonds

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (hierna: BPZ) bestaat uit verschillende organen: het

bestuur, de raad van toezicht en het belanghebbendenorgaan. Daarnaast is een aantal externe partijen bij het fonds betrokken. In

dit hoofdstuk worden de betrokken organisaties, de organen en de externe partijen aan u voorgesteld. Eerst worden enkele

algemene gegevens en de doelstelling en missie van BPZ beschreven.

1.2.1 Naam en vestigingsplaats

BPZ is opgericht op 5 november 2014 en statutair gevestigd in Den Haag. BPZ voert sinds 1 januari 2015 de pensioenregeling uit

van de bij de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) aangesloten ondernemingen die zich hebben verbonden aan de “Collectieve

Arbeidsovereenkomst inzake Pensioenen 2015 voor de Zuivelindustrie”. Daarnaast zijn er enkele zuivelverwante ondernemingen

die zich vrijwillig bij BPZ hebben aangesloten. Het fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61834270.

De laatste statutenwijziging was op 5 november 2014. Het fonds is aangesloten bij de Pensioenfederatie.

1.2.2 Doelstelling en missie

Doelstelling

BPZ is een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds ter uitvoering van de pensioenregeling die door de leden van de NZO is

overeengekomen met de vakorganisaties. De werkingssfeer geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen die werkzaam

zijn in de zuivelindustrie of met toestemming van het bestuur ondernemingen die op andere gronden een duidelijke verwantschap

hebben met de bedrijfstak.

Aan de oprichting van BPZ liggen de volgende doelstellingen van de sociale partners ten grondslag:

o een uniforme, marktconforme, toekomstbestendige en begrijpelijke pensioenvoorziening voor medewerkers;

o een gezamenlijke, collectieve pensioenuitvoering in een sector pensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie;

o voorspelbare pensioenkosten op een acceptabel niveau in de vorm van een gedefinieerd premiebudget ten behoeve van de

jaarlijkse pensioenopbouw als onderdeel van de totale loonkosten.

De pensioenregeling is een voorwaardelijke middelloonregeling gefinancierd tegen een vaste pensioenpremie, een zogenoemde

collectieve beschikbare premieregeling. In deze pensioenregeling zijn de aangesloten werkgevers uitsluitend verplicht jaarlijks een

pensioenpremie te betalen, met daarnaast een bijdrage bij inkomende waardeoverdrachten ter bescherming van de

dekkingsgraad en het indexatieperspectief. De hoogte van de vaste pensioenpremie wordt voor een bepaalde termijn door de

sociale partners vastgesteld als percentage van de loonsom. De werknemers krijgen voor die pensioenpremie jaarlijks

pensioenaanspraken toegekend, gebaseerd op het (gemaximeerde) jaarinkomen. Deze pensioenaanspraken voorzien in inkomen

bij ouderdom, in inkomen voor nabestaanden bij overlijden gedurende het dienstverband en in de voortzetting van

pensioenopbouw en de risicodekking bij arbeidsongeschiktheid.

Het pensioenfonds belegt de pensioenpremie en houdt de door de werknemers opgebouwde pensioenaanspraken bij. Bij het

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of overlijden zorgt het fonds voor de periodieke uitbetaling en bij

arbeidsongeschiktheid voor premievrijstelling. De toekenning c.q. opbouw van de pensioenaanspraken is voorwaardelijk omdat

deze gebonden is aan de toereikendheid van de premie. De indexatie van de pensioenen is afhankelijk van de financiële positie

van het fonds.
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Missie

Het pensioenfonds wil voor zowel de (gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden als de aangesloten ondernemingen een

duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn. Daartoe voert het bestuur een solide beleid dat in overeenstemming is met wet- en

regelgeving en passend bij de belanghebbenden bij het pensioenfonds. Het pensioenfonds voert de aan haar toevertrouwde taken

op deskundige, professionele, integere en zorgzame wijze uit. Het pensioenfonds heeft bij de uitvoering het volgende voor ogen:

o een actieve bijdrage leveren aan het behoud van een duurzame pensioenregeling die breed vertrouwen geniet bij de

belanghebbenden;

o de belanghebbenden zodanig bedienen dat ze zich binnen het pensioenfonds vertegenwoordigd voelen;

o de risico’s die in de regeling aanwezig zijn of zich in de regeling kunnen voordoen, zo evenwichtig mogelijk toedelen aan de

belanghebbenden;

o helder en open communiceren over de pensioenregeling, de financiële positie van het pensioenfonds en de risico’s voor de

belanghebbenden;

o transparantie en betrokkenheid realiseren door het geven van adequate informatie aan de belanghebbenden;

o helder en transparant verantwoording afleggen over de invulling van de aan haar opgedragen taken, het gevoerde beleid, de

genomen besluiten en de resultaten daarvan;

o actief communiceren met de belanghebbenden om hen in staat te stellen de juiste keuzes op pensioengebied te maken;

o de werkgevers ondersteunen bij de communicatie naar de werknemers en de werkgevers informeren over ontwikkelingen op

pensioengebied.

Onderdeel van de missie van het pensioenfonds is de pensioenregeling effectief en efficiënt uit te voeren, de ontvangen

pensioenpremies en het daaruit gevormde vermogen verstandig te beheren en de deelnemers over hun pensioenaanspraken te

informeren. Leidend daarbij is:

1. de financiering van de pensioenregeling tegen vaste premie;

2. het streven naar zo veel mogelijk koopkrachtbehoud, gegeven de risicohouding die aansluit bij de risicobereidheid en het

risicodraagvlak van de deelnemers.

De risicobereidheid en het risicodraagvlak van de deelnemers is bij de start van het fonds afgestemd met de sociale partners. Bij

het nemen van beleidsbeslissingen maakt het bestuur een evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokkenen. Dat

vraagt om een zorgvuldig proces waarbij beleidsopties van verschillende kanten worden belicht, voordat uiteindelijk een

beleidskeuze wordt gemaakt.

1.2.3 Betrokken organisaties

De hierna genoemde organisaties zijn betrokken bij de “Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioenen 2015 voor de

Zuivelindustrie” en de “Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Zuivelindustrie”. Daarnaast spelen deze organisaties een

belangrijke rol bij de benoeming van leden van het belanghebbendenorgaan. Zie paragraaf 1.5.1.

o NZO

o FNV

o CNV Vakmensen

o De Unie

1.2.4 Ondersteuning en advies

Het bestuur laat zich bij zijn werkzaamheden ondersteunen en / of adviseren door de volgende partijen:

Adviserend actuaris

Het bestuur heeft zich tijdens het verslagjaar op ad hoc basis op actuarieel gebied laten adviseren door Syntrus Achmea

Pensioenbeheer N.V. en Willis Towers Watson.
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Compliance officer

De heer G.J. Mersch, GBA Accountants & Adviseurs

Uitvoeringsorganisatie en bestuursondersteuning

Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.

Vermogensbeheer

BNP Paribas Investment Partners is aangesteld als vermogensbeheerder van het fonds. KAS BANK N.V. is aangesteld als

custodian. De beleggingsadviseur van het fonds is de heer W.A.H. Baljet.

1.2.5 Controle en certificering

BPZ heeft voor de controle en certificering van de jaarrekening met de volgende partijen een overeenkomst gesloten:

Accountant

De heer C.A. Harteveld, Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V.

Certificerend actuaris

De heer A.G.M. den Hartogh, verbonden aan AON Consulting Nederland cv

Sociale partners hebben bij de oprichting van BPZ gekozen voor een onafhankelijk bestuursmodel. Naast een

belanghebbendenorgaan en een raad van toezicht kent dit model een bestuur dat bestaat uit drie onafhankelijke bestuursleden.

1.3.1 Samenstelling

Het bestuur was op 31 december 2015 als volgt samengesteld:

Naam Geboortejaar Datum benoeming Benoemd tot

De heer M. de Gelder 1963 5-11-2014 1-1-2017

De heer A.N. Jager (voorzitter) 1968 5-11-2014 1-1-2019

De heer J. Suarez Menendez 1969 14-4-2015 1-1-2018

De heer Suarez Menendez heeft de heer A. van der Meer (geboortejaar 1954) opgevolgd. De heer Van der Meer was

kwartiermaker en eveneens statutair benoemd op 5 november 2014. Alle drie de kwartiermakers zijn door DNB getoetst en

geschikt bevonden. De heer J. Suarez Menendez heeft per 31 december 2015 afscheid genomen als bestuurslid. Hij is per 7 april

2016 opgevolgd door de heer H.J. Hoos.

1.3.2 Aantal vergaderingen

Het bestuur vergadert maandelijks en zo veel vaker als nodig is. Sinds november 2015 vinden er aparte beleggingsvergaderingen

plaats waarbij het gehele bestuur aanwezig is. Het bestuur vergaderde sinds de oprichting van het pensioenfonds in totaal 18

keer. Daarnaast vonden er 3 beleggingsvergaderingen plaats alsmede een studiedag in het kader van het strategisch

beleggingsbeleid 2016.

De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het

bestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De raad van toezicht is belast met het toezien op adequate

risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur.
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1.4.1 Samenstelling

De raad van toezicht was op 31 december 2015 als volgt samengesteld:

Naam Geboortejaar Datum benoeming Benoemd tot

Mevrouw M.T. Jakobs 1961 5-11-2014 1-1-2018

De heer M. Lind (voorzitter) 1971 5-11-2014 1-1-2019

De heer J.F. Simon 1966 5-11-2014 1-1-2017

Alle leden van de raad van toezicht zijn door DNB getoetst en geschikt bevonden.

1.4.2 Aantal vergaderingen

De raad van toezicht vergaderde sinds de oprichting van het fonds in totaal 4 keer gezamenlijk met het belanghebbendenorgaan

en het bestuur en 3 keer gezamenlijk met het bestuur. Daarnaast kwam de raad van toezicht nog vier keer bijeen voor eigen

vergaderingen.

Het bestuur legt verantwoording af aan het belanghebbendenorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het

belanghebbendenorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het

jaarverslag, de jaarrekening en ander informatie, waaronder de bevindingen van het interne toezicht, over het door het bestuur

uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Het pensioenfonds stelt het belanghebbendenorgaan in de

gelegenheid advies uit te brengen over diverse voorgenomen besluiten van het pensioenfonds met betrekking tot een aantal in de

statuten nader gedefinieerde besluiten. Ook behoeft het bestuur de goedkeuring van het belanghebbendenorgaan voor een aantal

in de statuten nader gedefinieerde voorgenomen besluiten.

1.5.1 Samenstelling

Het belanghebbendenorgaan heeft zes leden. Drie leden zijn als vertegenwoordiger van de werkgevers benoemd op bindende

voordracht van de NZO. De andere drie leden zijn als vertegenwoordiger van de deelnemers benoemd op bindende voordracht

van FNV, CNV Vakmensen en De Unie gezamenlijk. Omdat BPZ een startend fonds is en er nagenoeg geen

pensioengerechtigden zijn, is er nog geen vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het belanghebbendenorgaan.

Het belanghebbendenorgaan was op 31 december 2015 als volgt samengesteld:

Naam Geboortejaar Datum benoeming Benoemd tot Namens

De heer J. Aarts 1979 5-11-2014 1-1-2018 werkgevers

De heer H.J. Blankenstijn (voorzitter) 1974 5-11-2014 1-1-2017 werkgevers

De heer J. Bodde 1959 5-11-2014 1-1-2018 werknemers

Mevrouw J.E. van Middelaar 1972 5-11-2014 1-1-2019 werkgevers

De heer H.J. Vellenga 1952 5-11-2014 1-1-2017 werknemers

Vacature 1-1-2019 werknemers

Alle leden van het belanghebbendenorgaan zijn door DNB getoetst en geschikt bevonden.

De heer P.E. Oosterlee heeft de vergaderingen vanaf 1 september 2015 als aspirant lid bijgewoond. Het is de bedoeling dat hij in

de loop van 2016 de vacature gaat invullen.
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1.5.2 Aantal vergaderingen

Het belanghebbendenorgaan vergaderde sinds de oprichting van het fonds in totaal 4 keer gezamenlijk met de raad van toezicht

en het bestuur en 5 keer gezamenlijk met het bestuur. Daarnaast kwam het belanghebbendenorgaan nog 3 keer bijeen voor eigen

vergaderingen.

Het bestuur heeft de strategische keuze gemaakt de volledige uitvoering van het pensioen- en vermogensbeheer, alsmede de

bestuursondersteuning, uit te besteden aan derden voor wie de activiteiten in kwestie tot de kernactiviteiten behoren. Ook heeft

het bestuur het overlijdensrisico alsmede het risico van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid herverzekerd. Het bestuur

blijft, conform de Pensioenwet, verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken.

1.6.1 Uitvoeringsorganisatie

Het bestuur heeft de pensioenadministratie en bestuursondersteuning van het pensioenfonds uitbesteed aan Syntrus Achmea

Pensioenbeheer N.V. De condities van de uitbesteding zijn vastgelegd in de op 3 februari 2015 met Syntrus Achmea

Pensioenbeheer N.V. gesloten pensioenbeheerovereenkomst en de bijbehorende Service Level Agreement. De

pensioenbeheerovereenkomst is afgesloten voor de periode 1 januari 2015 tot 31 december 2019. De overeenkomst biedt de

mogelijkheid de bestaande dienstverlening tussentijds aan te passen of nieuwe diensten toe te voegen. Nadere afspraken over de

kwaliteit van de dienstverlening zijn vastgelegd in een Service Level Agreement. Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.

rapporteert op kwartaalbasis aan het bestuur over de SLA-afspraken.

De uitvoering van het vermogensbeheer is uitbesteed aan BNP Paribas Investment Partners. Deze voert het vermogensbeheer uit

aan de hand van het aan hen verstrekte mandaat. In de op 3 februari 2015 afgesloten vermogensbeheerovereenkomst zijn

doelstellingen en richtlijnen geformuleerd, onder meer inzake de samenstelling van het belegd vermogen en de te behalen

prestatie afgezet tegen de beoogde benchmark. Aan de hand daarvan wordt door het bestuur regelmatig geëvalueerd of deze

doelstellingen en richtlijnen door de vermogensbeheerder worden verwezenlijkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rapportages

van KAS BANK en de rapportages die door de vermogensbeheerder worden geleverd.

Het bestuur kan de vermogensbeheerder vragen om beleggingsvoorstellen te doen. Bij de beoordeling daarvan ondersteunt de

beleggingsadviseur het bestuur. De vermogensbeheerder rapporteert maandelijks aan het bestuur over de samenstelling van de

portefeuille, de waardestijging of –daling en eventuele andere gegevens (bijvoorbeeld de mutaties gedurende de afgelopen

maand).

1.6.2 Pensioenbeheer - uitrol systeem Pensioenaangifte

Vanaf 1 januari 2016 zijn de werkgevers aangesloten op Pensioenaangifte. Pensioenaangifte is het systeem van digitale

gegevensaanlevering voor werkgevers. Bij Pensioenaangifte worden de loon- en dienstverbandgegevens direct vanuit de

salarisadministratie van de werkgevers bij het pensioenfonds aangeleverd. De pensioengegevens zijn daardoor betrouwbaarder

en actueler. Het aanleveren gaat eenvoudiger en er zijn minder correcties en controles nodig. Ook worden wijzigingen sneller

verwerkt. De werkgevers zijn in 2015 via een werkgeversbijeenkomst, de e-mail en de website geïnformeerd over de overgang

naar Pensioenaangifte. De overgang naar Pensioenaangifte kostte extra inspanningen van de werkgevers. Uiteindelijk moet

Pensioenaangifte een tijdsbesparing voor zowel de werkgevers als de administratie opleveren.

1.6.3 Herverzekering

Het risicokapitaal voortvloeiende uit het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico heeft in de eerste jaren van bestaan van het

fonds een dusdanige omvang ten opzichte van de voorziening pensioenverplichtingen dat gekozen is voor volledige

herverzekering. Het bestuur heeft de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s herverzekerd bij Zwitserleven (SRLEV N.V.)

middels een 5-jarige overeenkomst. De herverzekering kent een winstdelingsclausule, die na afloop van het contract wordt
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afgerekend. De herverzekering is in de vorm van eenjarige risicokapitalen welke zijn vastgesteld op basis van de grondslagen van

het fonds. Hierbij wordt rekening gehouden met een opslag voor het vereiste eigen vermogen.
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Ontwikkelingen

Op 11 juli 2014 sloten de zuivelondernemingen verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) samen met de

vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie het “Pensioenakkoord pensioen-cao 2015-2019”. Per 1 januari

2015 zou het “Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie” (BPZ) worden opgericht. Het pensioenakkoord

bevat onder meer de volgende afspraken:

o De pensioenregeling is een collectieve beschikbare premieregeling. NZO-leden stellen in totaal en gemiddeld 17,1% van de

som van de gemaximeerde salarissen beschikbaar. Er is een nagestreefde pensioenopbouw volgens een voorwaardelijke

middelloonregeling. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over onder andere de pensioenrichtleeftijd, het pensioengevend

salaris, de franchise, de jaarlijkse opbouw van het ouderdomspensioen en het risico nabestaandenpensioen. Zie hiervoor

paragraaf 4.2.

o Het motto van het pensioenfonds is “clean, lean and mean”.

o Met inachtneming van een aantal dispensatiemogelijkheden is er sprake van verplichte deelname door de acht met naam in

het pensioenakkoord genoemde werkgevers. Zuivelverwante ondernemingen kunnen zich vrijwillig aansluiten.

o Een onafhankelijke bestuursmodel met een onafhankelijk bestuur, een belanghebbendenorgaan en een raad van toezicht.

De achterliggende gedachte hierbij is:

o een onafhankelijk bestuur met professionele bestuurders waarbij de gezamenlijke, paritaire belangen van partijen

adequaat zijn gewaarborgd en dat zo compact, effectief en efficiënt mogelijk wordt ingericht;

o zo veel mogelijk gelijkwaardigheid van NZO-leden en hun werknemers voor wat betreft de betrokkenheid bij en de

zeggenschap in BPZ;

o professionele leden in bestuur en overige gremia met een minimaal beslag op kandidaten uit de eigen geledingen

van partijen (beschikbaarheid, continuïteit en tijdsbeslag);

o sociale partners bepalen de pensioenregeling en de kosten;

o een snelle oprichting, inrichting en implementatie.

De oprichtende partijen gingen vervolgens aan de slag met de volgende activiteiten:

o uitwerking van een concreet governance model;

o formuleren formele opdracht van partijen aan BPZ tot uitvoering van de pensioenregeling;

o statuten en overige reglementen vaststellen voor zover die betrekking hebben op bestuur, medezeggenschap en toezicht

binnen BPZ;

o selecteren leden bestuur, belanghebbendenorgaan en raad van toezicht;

o oprichten BPZ inclusief inschrijving in de Kamer van Koophandel;

o communicatieplan opstellen ten behoeve van de communicatie omtrent BPZ richting werknemers;

o samen met de kandidaat-bestuursleden lichten de vertegenwoordigers van partijen de voornemens met betrekking tot BPZ

toe aan DNB. Sociale partners hadden drie kwartiermakers aangesteld: de heren M. de Gelder, A.N. Jager en A. van der

Meer. Deze kwartiermakers zijn aangesteld om de benodigde werkzaamheden voor de oprichting van BPZ uit te voeren. Na

zorgvuldige selectie door belanghebbendenorgaan en raad van toezicht is besloten dat de heren De Gelder en Jager na het

kwartiermakerschap aanblijven als bestuursleden. De heer Van der Meer is opgevolgd door de heer Suarez Menendez ter

versterking van de aandachtsgebieden vermogensbeheer en risicomanagement.

In het pensioenakkoord werden de volgende taken voor het bestuur benoemd:

1. Aanvaarding van de opdracht van de sociale partners tot uitvoering van de pensioenregeling;

2. Selectie van de pensioenadministrateur, vermogensbeheerder, adviseurs, accountant en certificerend actuaris;

3. Opstelling juridische documenten van BPZ (waaronder pensioenreglement, huishoudelijk reglement, ABTN,

uitvoeringsreglement en aansluitovereenkomst met aangesloten werkgevers);
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4. Verzorging van de inrichting van de administratieve procedures met aangesloten werkgevers;

5. Melding bij DNB binnen drie maanden na oprichting;

6. Vervaardiging overige relevante documenten (waaronder beloningsbeleid, diversiteitsbeleid, klachten- en

geschillenreglement, verklaring inzake beleggingsbeginselen).

1. Aanvaarding opdracht van partijen tot uitvoering van de pensioenregeling

Het bestuur heeft de opdracht in de zin van artikel 102a Pensioenwet in 2014 aanvaard.

2. Selectie pensioenadministrateur, vermogensbeheerder, adviseurs, accountant en certificerend actuaris

Pensioenadministrateur

BPZ is, zeker in de eerste jaren, te klein om een eigen pensioenbureau inclusief eigen pensioenadministratie in te richten. Daarom

is besloten een pensioenadministrateur te selecteren die per 1 januari 2015 de volledige uitvoering van de pensioenregeling op

zich kon nemen. Daaronder valt de deelnemers- en uitkeringenadministratie, de financiële administratie en de

bestuursondersteuning. Cao-partijen hebben in 2014 het initiatief genomen de selectieprocedure hiervoor te starten. Aan de hand

van een longlist is een shortlist gemaakt. Criteria hierbij waren dat het een gerenommeerde partij moet zijn, die voor meerdere

bedrijfstakpensioenfondsen de pensioenregeling administreert, voldoende omvang heeft en waar naar verwachting BPZ

voldoende aandacht krijgt. Dit heeft geleid tot een shortlist van vier uitvoeringsorganisaties. Deze organisaties hebben een

request for proposal ontvangen met het verzoek op basis daarvan een offerte op te stellen. De net aangestelde kwartiermakers

zijn vanaf dat moment bij het traject betrokken en samen met cao-partijen opgetrokken. Voor de beoordeling van de ontvangen

offertes is besloten een externe adviseur in te schakelen. Deze adviseur heeft de offertes geanalyseerd en daarover

gerapporteerd. Het rapport is door de kwartiermakers mede gebruikt voor het nemen van de beslissing. Uiteindelijk is gekozen

voor Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. omdat deze geacht wordt goed te passen bij de cultuur van BPZ, een goede indruk

heeft gemaakt en prima in staat leek om de pensioenregeling op de door cao-partijen en de kwartiermakers gewenste wijze uit te

voeren. Op basis hiervan zijn de eindonderhandelingen gevoerd wat heeft geleid tot een overeenkomst voor de duur van vijf jaar

met een vaste prijs. De afspraken zijn vastgelegd in een pensioenbeheerovereenkomst en een Service Level Agreement.

Vermogensbeheerder

De selectiecommissie voor de vermogensbeheerder bestond uit de kwartiermakers en twee adviseurs. Bij de selectie zijn de

volgende criteria gehanteerd:

o een stabiele organisatie, zowel financieel als qua personeel;

o een degelijke reputatie in de Nederlandse pensioenmarkt;

o in staat een balanced mandaat met full service niveau of een fiduciair mandaat uit te voeren;

o heeft voeling met BPZ, haar doelstellingen en uitgangspunten;

o is naar verwachting bereid om een initieel beperkt vermogen in beheer te nemen.

Er heeft een screening plaatsgevonden van de ontvangen offertes en de vermogensbeheerders op de short list zijn in de

gelegenheid gesteld zich te presenteren. Hierbij is verzocht de presentaties te laten verzorgen door het team dat, bij aanstelling,

de servicing op zich zou nemen. Tevens is verzocht om specifiek aandacht te besteden aan:

o nadere concretisering van het beleggingsvoorstel op basis van de uitkomsten van de ALM-studie en voorlopige

kasstromenprofiel;

o visie op valuta hedge beleid wereldwijde aandelenportefeuille;

o operationele invulling beleggingen op basis van maandelijkse premiestromen;

o eventuele digitale rapportage mogelijkheden en flexibiliteit inhoud;

o nadere specificatie kosten structuur / opbouw voor BPZ in de eerste drie jaar.

Uiteindelijk is om de volgende redenen gekozen voor BNP Paribas Investment Partners:

o BNP Paribas biedt een beleggingsoplossing die qua opzet en transparantie goed past bij BPZ;

o de kosten van de beleggingsoplossingen zijn duidelijk lager dan bij de andere aanbieders;

o bij BNP Paribas is er geen sprake van een vaste contractperiode, het contract is per maand opzegbaar;
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o het team van BNP Paribas komt deskundig en toegewijd over.

De afspraken met BNP Paribas zijn vervolgens vastgelegd in een Investment Management Agreement.

Custodian

Het bestuur heeft bij diverse partijen offertes opgevraagd. De keuze is gevallen op KAS BANK vanwege de volgende redenen:

o de snellere implementatie;

o er kan een overeenkomst onder Nederlands recht worden aangegaan;

o de prijsstelling;

o de onafhankelijkheid.

Compliance officer

Het bestuur heeft bij verschillende partijen offertes opgevraagd voor de functie van compliance officer. Het bestuur heeft gekozen

voor de heer Mersch van GBA Accountants & Adviseurs om de volgende redenen:

o de controle van de naleving van de gedragscode volstaat qua gewenste dienstverlening. Het toetsen van privébeleggingen

van insiders is volgens het bestuur niet nodig aangezien er in beleggingsfondsen wordt belegd. Er zijn derhalve geen

insiders;

o de prijsstelling;

o het bestuur kan tegen aanvullende kosten extra dienstverlening afnemen indien dit in de toekomst nodig is.

Certificerend actuaris

Verschillende partijen zijn gevraagd een offerte uit te brengen voor de positie van certificerend actuaris bij BPZ. Belangrijk

aandachtspunt daarbij was de pre-certificering in de loop van 2015. Alle partijen hebben een offerte uitgebracht en vervolgens

heeft met alle partijen een gesprek plaatsgevonden. Bij deze gesprekken was een delegatie van het belanghebbendenorgaan

aanwezig. De voorkeur is uitgegaan naar de heer Den Hartogh van Aon Hewitt. De doorslaggevende redenen hiervoor zijn:

o mogelijkheid van 3 jarig contract dat de continuïteit en prijsstelling waarborgt;

o een gedegen voorstel voor de pre-certificering in 2015. Dit wordt door het bestuur erg belangrijk geacht omdat BPZ een

startend fonds is zonder verleden. Een startend fonds heeft andere karakteristieken dan een al langer bestaand fonds.

Eventuele aandachtspunten moeten vooraf zijn afgestemd om het reguliere jaarwerktraject soepel te laten verlopen;

o de prijsstelling.

Accountant

Het bestuur heeft bij diverse partijen offertes opgevraagd voor de accountantscontrole en na beoordeling van die offertes een

short list opgesteld. Het bestuur en twee leden van het belanghebbendenorgaan hebben vervolgens met de partijen op de short

list gesprekken gevoerd. Er is gekozen voor de heer Harteveld van Mazars als accountant. Redenen hiervoor zijn de ervaring die

Mazars heeft met startende fondsen, de onafhankelijkheid vanwege het feit dat geen van de aangesloten werkgevers Mazars als

accountant heeft, en de prijsstelling. Voorts heeft de heer Harteveld eerder met de certificerend actuaris samengewerkt en is hij

bekend met de systemen van Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.

Beleggingsadviseur

Bij de opzet van het beleggingsbeleid en de selectie van de vermogensbeheerder, is het bestuur bijgestaan door onder meer de

heer W.A.H. Baljet. Dat proces is naar tevredenheid van het bestuur verlopen. In de eerste helft van 2015 heeft het bestuur in de

nieuwe samenstelling gesproken over de invulling van de rol van beleggingsadviseur. Gezien de ervaringen met de heer Baljet,

heeft het bestuur hem gevraagd daarvoor een voorstel te doen. Op basis daarvan heeft het bestuur de heer Baljet gekozen als

beleggingsadviseur van het pensioenfonds.

Herverzekeraar overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s

Het bestuur heeft van een aantal partijen offertes ontvangen voor de volledige herverzekering van de overlijdens- en

arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Het bestuur heeft gekozen voor een vijfjarig contract bij Zwitserleven op basis van de gunstige

prijsstelling, de winstdelingsregeling en de betere voorwaarden.
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Bank

Aan de hand van een overzicht van de kosten van grote banken heeft het bestuur gekozen voor de Rabobank.

Aansprakelijkheidsverzekering

Het bestuur heeft offertes opgevraagd voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en uiteindelijk vanuit kostenoogpunt

gekozen voor een verzekering bij CNA Insurance Company.

3. Opstelling juridische documenten van BPZ (waaronder pensioenreglement, huishoudelijk reglement, ABTN,

uitvoeringsreglement en aansluitovereenkomst met aangesloten werkgevers)

Pensioenreglement

De eerste versie van het pensioenreglement is op 3 februari 2015, na een positief advies van het belanghebbendenorgaan, tot

stand gekomen. In paragraaf 4.3 zijn de wijzigingen in het pensioenreglement gedurende het jaar 2015 beschreven. Het

reglement is op de website gepubliceerd.

Huishoudelijk reglement

In de statuten van het fonds staat dat het bestuur bij huishoudelijk reglement nadere regels vaststelt met betrekking tot de wijze

van functioneren van het bestuur, de samenstelling en wijze van functioneren van de commissies en de overige werkzaamheden

van het pensioenfonds. Het bestuur heeft na een positief advies van het belanghebbendenorgaan besloten de betreffende

bepaling uit de statuten te verwijderen. Een huishoudelijk reglement biedt geen toegevoegde waarde buiten hetgeen al is

vastgesteld in andere fondsdocumenten.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN)

De eerste versie van de ABTN is op 24 november 2014 naar DNB verstuurd. Het bestuur heeft de ABTN vervolgens een aantal

keren aangepast, onder meer naar aanleiding van de vereisten van het nieuwe Financieel Toetsingskader. Het belanghebbenden-

orgaan heeft positief geadviseerd over de ABTN en de daarin aangebrachte wijzigingen.

Uitvoeringsreglement en aansluitovereenkomst

Het bestuur heeft in overleg met cao-partijen een uitvoeringsreglement opgesteld. Het belanghebbendenorgaan heeft hierover

positief geadviseerd. Het bestuur heeft de aansluitovereenkomsten van de ondernemingen met het pensioenfonds vastgesteld.

Reglement raad van toezicht en reglement belanghebbendenorgaan

Er is een reglement voor de raad van toezicht en een reglement voor het belanghebbendenorgaan opgesteld. Deze reglementen

zijn op de website gepubliceerd.

4. Verzorging van de inrichting van de administratieve procedures met aangesloten werkgevers

Op grond van het “Pensioenakkoord pensioen-cao 2015-2019” zijn de meeste ondernemingen die lid zijn van de NZO per

1 januari 2015 aangesloten bij BPZ. Een aantal ondernemingen had per 1 januari 2015 nog een doorlopende verzekeringscontract

bij een pensioenverzekeraar. Aan die ondernemingen is dispensatie verleend voor de duur van het nog doorlopend

verzekeringscontract. Deze ondernemingen zullen zich in de komende jaren ook aansluiten bij BPZ.

Alle aangesloten ondernemingen hebben een aansluitovereenkomst ondertekend.

Om de juistheid en volledigheid van de gegevensaanlevering te waarborgen, heeft het bestuur de aangesloten werkgevers

verzocht om een verklaring van de accountant bij de juistheid van de eerste aangeleverde gegevens. Alhoewel de werkgever

verantwoordelijk is voor de aanlevering heeft het bestuur geoordeeld de eerste keer toch een dergelijke verklaring te vragen. Voor

wat betreft de aanlevering van het extra nabestaandenpensioen over de dienstjaren vóór 2015, hebben de aangesloten

werkgevers de bedragen opgeleverd. BPZ heeft aangegeven deze bedragen te verzekeren. De werkgevers hebben BPZ

gevrijwaard voor een eventuele onjuiste opgaves. Alle werkgevers hebben zowel een verklaring van hun accountant overlegd als

de gevraagde vrijwaring getekend.
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5. Melding bij DNB binnen drie maanden na oprichting

Het bestuur heeft zich binnen drie maanden na oprichting bij DNB gemeld. Het bestuur heeft de eerste maanden veelvuldig

contact onderhouden met DNB.

6. Vervaardiging overige relevante documenten (waaronder beloningsbeleid, diversiteitsbeleid, klachten- en

geschillenreglement, verklaring inzake beleggingsbeginselen)

Beloningsbeleid

Het bestuur heeft het beloningsbeleid in 2015 na advies van het belanghebbendenorgaan en goedkeuring van de raad van

toezicht schriftelijk vastgelegd en openbaar gemaakt door publicatie op de website. Afgesproken is dat het beloningsbeleid begin

2016 wordt geëvalueerd.

Diversiteitsbeleid

Het bestuur heeft in 2015 het diversiteitsbeleid vastgesteld. Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf 2.5.

Klachten- en geschillenreglement

Het bestuur heeft in 2015, na een positief advies van het belanghebbendenorgaan, een klachten- en geschillenreglement

vastgesteld. Het reglement is op de website gepubliceerd. Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf 2.5.

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Het bestuur heeft in 2015 een verklaring inzake beleggingsbeginselen opgesteld en openbaar gemaakt door publicatie op de

website.

Incidenten- en klokkenluidersregeling

Het bestuur heeft in 2015, na een positief advies van het belanghebbendenorgaan, een incidenten- en klokkenluidersregeling

vastgesteld. Deze regeling is op de website gepubliceerd. Bedrijven waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed hebben bevestigd

dat zij beschikken over een gelijkwaardige klokkenluidersregeling.

Naast alle activiteiten die het bestuur heeft ontplooid inzake de oprichting van BPZ, de selectie van de dienstverleners, de

implementatie van de pensioenregeling etc., heeft het bestuur zich uiteraard ook moeten richten op de activiteiten die verband

houden met het reguliere beheer van een pensioenfonds. De belangrijkste bestuursbesluiten die verband houden met dat

reguliere beheer in 2015 zijn als volgt.

Vaststelling risicohouding

In artikel 1a van het Besluit Financieel Toetsingskader pensioenfondsen is het volgende bepaald:

“De risicohouding van het fonds voldoet aan de prudent person regel en komt voor de lange termijn tot uitdrukking in de door het

fonds gekozen ondergrenzen in het kader van de haalbaarheidstoets en voor de korte termijn in de hoogte van het vereist eigen

vermogen of een bandbreedte hiervoor.”

De risicohouding van BPZ wordt op grond van dit artikel als volgt ingevuld.

· Voor de korte termijn geldt een bandbreedte van 16% - 26% rond het vereist eigen vermogen dat thans afgerond 21%

bedraagt. Deze bandbreedte wordt toegepast om de volgende redenen:

o het vereist eigen vermogen is geen vast percentage, maar onder andere afhankelijk van de rentestand. Een hogere

of lagere rente heeft tot gevolg dat het vereist eigen vermogen hoger of lager uitkomt dan het huidige niveau van

afgerond 21%;

o het pensioenfonds heeft een tactische beleidsruimte in het beleggingsbeleid en kan dus afwijken van de

strategische wegingen van de beleggingscategorieën, alsmede afwijken van de strategische afdekking van het

renterisico en valutarisico. Het mogelijk afwijken van de strategische wegingen kan leiden tot een hoger of lager
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vereist eigen vermogen.

· Voor de lange termijn wordt aan de risicohouding invulling gegeven met de volgende ondergrenzen aangaande het

pensioenresultaat:

o De ondergrens voor het pensioenresultaat op fondsniveau uitgaande van een dekkingsgraad gelijk aan 100% + het

VEV is gesteld op 90%;

o De ondergrens voor het pensioenresultaat op fondsniveau uitgaande van de feitelijke financiële situatie van het

pensioenfonds is gesteld op 90%;

o De maximale afwijking van het pensioenresultaat in een slechtweerscenario (5% percentiel) is gesteld op 30%.

De hiervoor genoemde ondergrenzen zijn vastgesteld op basis van de volgende overwegingen:

o Het beleid van het pensioenfonds is vastgesteld op basis van een ALM-studie, waarin uitgangspunten zijn gehanteerd die

door het bestuur prudent worden geacht. De uitkomsten van de ALM-studie lieten zien dat de verwachte toeslag over de

komende 15 jaar net iets boven 50% van de prijsinflatie ligt. Dat betekent dat het verwachte pensioenresultaat in de komende

15 jaar duidelijk onder de 100% ligt;

o Wanneer het verwachte pensioenresultaat zoals in de aanvangshaalbaarheidstoets over een langere prognoseperiode wordt

vastgesteld, dan zal dat naar verwachting een wat beter beeld geven dan over de komende 15 jaar;

o De genoemde ondergrens van het pensioenresultaat van 90% acht het bestuur een goede balans tussen de uitkomsten van

de ALM-studie en de verwachte uitkomsten van de haalbaarheidstoets waarin het pensioenresultaat over een lange

prognoseperiode wordt vastgesteld. Een pensioenresultaat van 90% wordt gemiddeld genomen bereikt bij een toeslag die op

lange termijn 70% à 80% van de prijsinflatie bedraagt;

o BPZ is een net gestart pensioenfonds en heeft daardoor langlopende pensioenverplichtingen, hetgeen tot uitdrukking komt in

een hoge duratie van die pensioenverplichtingen. Die hoge duratie leidt er toe dat de pensioenverplichtingen gevoelig zijn

voor renteveranderingen. In een slechtweerscenario kan dat leiden tot een behoorlijke afwijking van het mediaan

pensioenresultaat;

o Het renterisico is thans voor een belangrijk deel afgedekt, waardoor de gevoeligheid voor renteveranderingen is beperkt en

de uitkomst in een slechtweerscenario wat dichter bij het mediaan pensioenresultaat ligt dan wanneer de renteafdekking

minder zou zijn. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst de mate van afdekking van het renterisico wordt herzien, waarbij

geldt dat dit alleen kan geschieden na goedkeuring door het belanghebbendenorgaan en, indien deze herziening de

risicohouding raakt, na overleg met de sociale partners in de Zuivelindustrie;

o Deze laatstgenoemde aspecten zijn voor het bestuur aanleiding om de maximale afwijking van het pensioenresultaat in een

slecht weer scenario niet te “krap” vast te stellen. Een maximale afwijking van 30% acht het bestuur adequaat.

Haalbaarheidstoets

Het pensioenfonds voert periodiek een haalbaarheidstoets uit die op basis van een stochastische analyse inzicht geeft in de

samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensioenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. Er is een

aanvangshaalbaarheidstoets en een jaarlijkse haalbaarheidstoets. Het pensioenfonds voert een aanvangshaalbaarheidstoets uit

bij uitvoering van een nieuwe pensioenregeling en bij significante wijzigingen. Deze dient te laten zien:

1. dat het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau boven de door het pensioenfonds gekozen ondergrens voor dit

pensioenresultaat blijft;

2. dat het premiebeleid over de gehele berekeningshorizon voldoende realistisch en haalbaar is;

3. dat het pensioenfonds voldoende herstelcapaciteit heeft om naar verwachting vanuit de situatie dat aan de vereisten

voor het minimaal vereiste vermogen wordt voldaan, binnen de looptijd van het herstelplan aan de vereisten voor het

vereist eigen vermogen te voldoen; en

4. dat het pensioenresultaat op fondsniveau in het slechtweerscenario niet teveel afwijkt van het verwachte

pensioenresultaat op fondsniveau, waarbij het pensioenfonds hiervoor de maximale afwijking vaststelt.
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De toetsing van de onderdelen 1, 2 en 4 worden gedaan vanuit de feitelijke dekkingsgraad van het pensioenfonds en de

onderdelen 1 en 2 ook vanuit de vereiste dekkingsgraad.

Bij de jaarlijkse haalbaarheidstoets wordt vanuit de feitelijke financiële positie van het pensioenfonds beoordeeld in hoeverre wordt

voldaan aan de onderdelen 1 en 4, op basis van de bij de laatste aanvangshaalbaarheidstoets door het pensioenfonds gekozen

normering bij deze onderdelen, zoals hiervoor aangegeven. De uitgangspunten voor de (aanvangs)haalbaarheidstoets zijn

voorgeschreven door DNB en gelden voor alle pensioenfondsen. Het pensioenresultaat is in de (aanvangs)haalbaarheidstoets

gedefinieerd als de pensioenuitkomsten, zoals die volgen uit het beleid van het pensioenfonds ten opzichte van de

pensioenuitkomsten, zoals die zouden gelden als er nooit sprake zou zijn van kortingen en er altijd conform de prijsindex zou

worden geïndexeerd. Het ijkpunt is dus een pensioenuitkomst die de prijsontwikkeling volledig bijhoudt. Het fondsbeleid omvat de

inhoud van de regeling, de hoogte van de premie, het toeslag- en kortingsbeleid en het beleggingsbeleid.

Uitkomsten haalbaarheidstoets

Op grond van het nFTK is in 2015 een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. De aanvangshaalbaarheidstoets heeft de

volgende resultaten opgeleverd:

1. Het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau komt, uitgaande van de feitelijke dekkingsgraad en uitgaande van de

vereiste dekkingsgraad, uit op 106%;

2. De feitelijke premie ligt op basis van de voorgeschreven uitgangspunten van de haalbaarheidstoets altijd boven de

gedempte kostendekkende premie.

3. De dekkingsgraad groeit op basis van de voorgeschreven uitgangspunten van de haalbaarheidstoets binnen de looptijd

van het herstelplan van de minimaal vereiste dekkingsgraad (106,5%) naar de vereiste dekkingsgraad (afgerond 121%).

4. In een slechtweerscenario, uitgaande van de feitelijke dekkingsgraad, komt het verwachte pensioenresultaat uit op 82%.

Ten opzichte van de 106% als hiervoor vermeld bij punt 1, is dat een relatieve afwijking van 23%.

Met deze uitkomsten wordt aan alle vereisten van de aanvangshaalbaarheidstoets voldaan.

Beleggingsplan 2016

Bij de start van het pensioenfonds heeft het bestuur zich voorgenomen om na een jaar, wanneer het vermogen van het

pensioenfonds enige omvang zal hebben gekregen, het beleggingsbeleid te evalueren en te bezien welke mogelijkheden er zijn

om het beleid verder te optimaliseren qua verwacht rendement, risico en diversificatie, binnen de grenzen van de

beleggingsbeginselen, de risicohouding en de wet- en regelgeving. Het bestuur heeft besloten om in de loop van 2016 de

volgende aanpassingen aan te brengen in het beleggingsbeleid, c.q. in de matching en de return portefeuille:

o Het rendement op staatsobligaties in de zogenoemde kernlanden van de euro is door de verruiming van het monetaire beleid

van de ECB onder het rendement van de swapcurve gekomen. Voor het benodigde rendement op de pensioenverplichtingen

wordt uitgegaan van de swapcurve.

Om een hoger verwacht (direct) rendement te kunnen behalen in de matching portefeuille, zal het belang in staatsobligaties

van niet kernlanden iets worden verhoogd (tot 7,5%) en zullen er beleggingen in Nederlandsen hypotheken (5%) en Euro

bedrijfsobligaties (10%) worden toegevoegd.

o Door de daling van de aandelen van opkomende markten in 2015, lag het door het fonds gehanteerde strategische gewicht

van deze aandelen in de return portefeuille, duidelijk boven het gewicht van deze aandelen in de MSCI wereld index.

Besloten is om het gewicht van de aandelen van opkomende markten in de return portefeuille van BPZ, terug te brengen

naar het gewicht van deze aandelen in de MSCI wereld index eind 2015.

o Om meer diversificatie (risicospreiding) aan te brengen in de return portefeuille, is besloten om te gaan beleggen in aandelen

met een lagere volatiliteit (beweeglijkheid) en om te gaan beleggen in Europese aandelen van kleinere ondernemingen

(small caps). Het gewicht in de return portefeuille van de aandelen wereldwijd low volatility zal 20% bedragen en van de

aandelen Euro small caps 10%.
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Door deze aanpassingen in het beleggingsbeleid neemt het verwachte risico in de totale portefeuille iets af, terwijl het rendement

naar verwachting tenminste gelijk zal blijven.

Dekkingsgraad

De financiële situatie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het

vermogen (de bezittingen) van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (de contante waarde van de in de toekomst uit te

betalen pensioenen). De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds genoeg geld heeft om de pensioenen nu en in de

toekomst te kunnen betalen.

Maandelijks wordt de actuele dekkingsgraad vastgesteld. De rente heeft een grote invloed op de dekkingsgraad. DNB stelt

maandelijks de rente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de waardering van de pensioenverplichtingen. Een

stijgende rente betekent een daling van de waarde van de pensioenverplichtingen. Een daling van de rente geeft juist een stijging

van de pensioenverplichtingen. Hetzelfde geldt voor de bezittingen van het pensioenfonds. De vastrentende waarden worden

minder waard bij een stijgende rente en omgekeerd zorgt een dalende rente ervoor dat de vastrentende waarden meer waard

worden.

Sinds 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een berekening van nieuwe

dekkingsgraad: namelijk het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden. Dit gemiddelde is de

beleidsdekkingsgraad. Omdat de pensioenopbouw bij BPZ op 1 januari 2015 is gestart, wordt de beleidsdekkingsgraad berekend

vanaf januari 2015. In de maand januari was de beleidsdekkingsgraad dus gelijk aan de dekkingsgraad van januari. In februari

was de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de maanden januari en februari, en zo verder.

Of het pensioen verhoogd kan worden hangt af van deze beleidsdekkingsgraad. Deze beleidsdekkingsgraad is ook het

uitgangspunt bij het vaststellen van een tekort ten opzichte van de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad bepaalt ook

of er een herstelplan nodig is en of er gekort moet worden.

BPZ publiceert de actuele en beleidsdekkingsgraad iedere maand op de website. Daarbij worden ook de hoogte van de

bezittingen en verplichtingen vermeld. Hieruit blijkt duidelijk dat de bezittingen en verplichtingen sterk groeien in de komende jaren

omdat er vanaf 1 januari 2015 pensioen wordt opgebouwd in BPZ. In deze beginperiode is de rentestand waartegen de nieuwe

premie maandelijks wordt belegd (en de pensioenaanspraken dus worden ingekocht) heel bepalend voor de dekkingsgraad.

In het volgende overzicht worden de per maandeinde aan DNB gerapporteerde bezittingen, verplichtingen, actuele dekkingsgraad

en beleidsdekkingsgraad weergegeven.

Bezittingen

(x € 1.000)

Verplichtingen

(x € 1.000)

Actuele

dekkingsgraad

Beleids-

dekkingsgraad

31 januari 2015 4.520 4.035 112,0% 112,0%

28 februari 2015 9.031 8.019 112,6% 112,3%

31 maart 2015 14.639 13.168 111,2% 111,9%

30 april 2015 18.093 16.788 107,8% 110,9%

31 mei 2015 23.561 21.345 110,4% 110,8%

30 juni 2015 25.908 23.592 109,8% 110,6%

31 juli 2015 33.769 31.151 108,4% 110,3%

31 augustus 2015 37.207 34.350 108,3% 110,1%

30 september 2015 42.503 39.572 107,4% 109,8%

31 oktober 2015 50.962 45.633 111,7% 110,0%

30 november 2015 57.521 50.890 113,0% 110,2%

31 december 2015 60.186 54.013 111,4% 110,3%
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Het hiervoor opgenomen overzicht is gebaseerd op voorlopige cijfers. Het betreft de gegevens die maandelijks bij DNB zijn

ingediend. De definitieve cijfers per 31 december 2015 worden jaarlijks vastgesteld en zijn opgenomen bij de kerncijfers in dit

verslag en in de jaarrekening. Deze wijken af van de in het hiervoor getoonde overzicht gepresenteerde cijfers per 31 december

2015.

Herstelplan

BPZ had door de daling van de rente vanaf de aanvang een dekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad van afgerond 120%.

BPZ moest daarom een herstelplan opstellen. Hierin staan de maatregelen die genomen worden om te herstellen naar een

dekkingsgraad boven de vereiste dekkingsgraad. De termijn waarbinnen het fonds de vereiste dekkingsgraad moet bereiken is de

wettelijke maximale termijn van 10 jaar.

BPZ heeft het herstelplan voor 1 juli 2015 ingeleverd bij DNB. In het herstelplan staat:

o het fonds heeft eind maart 2015 een actuele dekkingsgraad van 111,2%;

o eind 2022 wordt de vereiste dekkingsgraad van afgerond 120% bereikt;

o daarmee is het fonds eind 2022, en dus binnen de hersteltermijn van 10 jaar uit herstel;

o een korting op de pensioenen maakt geen onderdeel uit van het herstelplan;

o vanaf 2018 is er mogelijk ruimte voor een beperkte toeslagverlening.

DNB heeft op 21 augustus 2015 ingestemd met dit herstelplan.

Het herstelplan is opgesteld volgens de regels van DNB. Deze regels gaan uit van rente- en rendementsverwachtingen. Als in de

toekomst blijkt dat de werkelijkheid van de verwachtingen afwijkt, bestaat de kans dat het herstelplan bij de verplichte jaarlijkse

actualisatie moet worden aangepast. In paragraaf 8.1 leest u of dit het geval is.

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar. In 2015 gingen de Tweede en Eerste kamer akkoord met een verhoging

van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd. En vanaf 2018 in stappen van 4

maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dat is sneller dan eerder afgesproken. Vanaf 2022

groeit de AOW-leeftijd mee met de stijging van de levensverwachting. Het bestuur heeft hierover via een bericht op de website

gecommuniceerd.

Nieuwe rekenrente

Pensioenfondsen moeten voor het berekenen van hun dekkingsgraad gebruik maken van een door DNB voorgeschreven

rekenrente. Vanaf 15 juli 2015 wordt deze rekenrente op een andere manier berekend. Dit leidt tot een lagere rekenrente.

Hierdoor wordt de dekkingsgraad lager en de pensioenopbouw duurder. Zonder deze nieuwe rekenrente zou de dekkingsgraad

ongeveer 5,5 procentpunten hoger zijn geweest. Het bestuur heeft hierover via een bericht op de website gecommuniceerd.

Invoering nFTK

Vanaf 1 januari 2015 is het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) van kracht. Het doel van deze nieuwe regels is het beheer

van pensioenvermogens stabieler te maken en bij te dragen aan een evenwichtigere verdeling van lusten en lasten over de

betrokken groepen. De aangepaste herstelplansystematiek en de nieuwe indexatieregel zijn er voor bedoeld dat financiële mee-

en tegenvallers gelijkmatiger in de tijd worden gespreid. De aanpassing van het nFTK bevat daarnaast een aantal elementen die

het pensioencontract completer maken. Zo moet het bestuur vooraf vastleggen hoe het omgaat met financiële schokken. Ook

moet het financiële beleid vooraf helder worden vastgelegd en wordt er vooraf gesproken welk risico acceptabel is (risicohouding).

Hierbij speelt de haalbaarheidstoets een belangrijke rol. Met een haalbaarheidstoets kijkt het fonds of de afgesproken ambities

kunnen worden gerealiseerd en ook of het premiebeleid voldoende realistisch en haalbaar is. En of het pensioenfonds voldoende

herstelcapaciteit heeft. Bij grote veranderingen zoals bijvoorbeeld de invoering van het nFTK of een nieuwe pensioenregeling

voert het pensioenfonds een “aanvangshaalbaarheidstoets” uit. Vervolgens doet het fonds ieder jaar de “jaarlijkse



24

haalbaarheidstoets”. De scenario-set voor de haalbaarheidstoets is door DNB vastgelegd. Hierdoor is het op dit moment naar

oordeel van het bestuur met name een middel om pensioenregelingen vergelijkbaar te maken. In de toekomst wordt de uitkomst

belangrijker omdat de pensioenresultaten dan onderdeel gaan vormen van de communicatie. Het bestuur heeft er voor gezorgd

dat BPZ voldoet aan alle vereisten van het nFTK.

Stappen op weg naar een nieuw pensioenstelsel

In februari 2015 bracht de SER een advies uit over de toekomst van ons pensioenstelsel. Op 6 juli 2015 stuurde staatssecretaris

Klijnsma een hoofdlijnennota over dit onderwerp naar de Tweede Kamer. Deze nota borduurt voort op onder meer het SER-

advies. De volgende varianten worden benoemd:

o optimalisering bestaande uitkeringsovereenkomst;

o persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling;

o keuzes binnen algemeen verplichte pensioenopbouw;

o vrijwillig individueel pensioen;

o nationaal pensioen.

Het kabinet spreekt een voorkeur uit voor het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Het kabinet noemt als

terugvaloptie de optimalisering van de bestaande uitkeringsovereenkomst. De SER werkt de nieuwe voorkeursvariant uit. En doet

onderzoek naar de overgangsproblematiek bij het afschaffen van de doorsneesystematiek. Vier ambtelijke werkgroepen werken

de hoofdlijnen voor een nieuw pensioenstelsel uit.

Dit alles moet vóór de zomer van 2016 resulteren in een uitwerkingsnota met een aantal varianten. Het Centraal Planbureau

rekent die varianten door. De bedoeling hiervan is dat de politieke partijen ze kunnen gebruiken bij het opstellen van de

verkiezingsprogramma's. Het nieuwe pensioenstelsel wordt dus een thema bij de verkiezingen in maart 2017.

Wetsvoorstel APF biedt mogelijkheden voor schaalvergroting

In januari 2015 kwam het kabinet met het wetsvoorstel Algemeen pensioenfonds (APF). Dat wetsvoorstel biedt kansen om de

schaalgrootte en financiële draagkracht van pensioenfondsen te verbeteren. Anders dan bestaande pensioenfondsen is het

algemeen pensioenfonds niet beperkt tot gebruik door een of meer specifieke doelgroepen. Het is mogelijk om een bestaand

pensioenfonds om te vormen tot een algemeen pensioenfonds. Het is ook mogelijk om een nieuw (leeg) algemeen pensioenfonds

op te richten. Alle bestuursvormen zijn toegestaan. Een vergunning van DNB is verplicht. Uiteindelijk ging de Eerste Kamer eind

2015 akkoord met het wetsvoorstel APF.

Op moment van schrijven lijken met name de grote verzekeraars een APF op te richten als alternatief voor de verzekerde

(middelloon)regelingen. Bij de huidige lage rentestand alsook de Solvency 2 eisen voor verzekeraars is het financieel

aantrekkelijker om deze regelingen in een APF onder te brengen dan rechtstreeks bij een verzekeraar. Een APF is immers een

pensioenfonds waarvoor andere eisen gelden dan verzekeraars.

Schaalvergroting voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen

Op 16 november 2015 kondigde de staatssecretaris aan dat ze snel een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gaat sturen om de

mogelijkheden voor schaalvergroting van bedrijfstakpensioenfondsen te verbeteren. Dit wetsvoorstel heeft potentieel grote

gevolgen voor de pensioensector:

o een bedrijfstakpensioenregeling en niet meer de deelneming in het fonds kan dan worden verplicht gesteld;

o een bedrijfstakpensioenfonds kan zich omvormen tot een algemeen pensioenfonds en vervolgens iedereen bedienen;

o bedrijfstakpensioenfondsen kunnen samengaan in een algemeen pensioenfonds;

o iedereen kan een algemeen pensioenfonds oprichten met daarin ook verplicht gestelde bedrijfstakpensioenregelingen;

o sociale partners kunnen de uitvoering van de verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsregeling onderbrengen bij een

bedrijfstakpensioenfonds of een andere pensioenuitvoerder (een algemeen pensioenfonds of bijvoorbeeld een verzekeraar).

Het bestuur verwacht dat het wetsvoorstel nog wel even op zich zal laten wachten gezien de mogelijke implicaties die het voorstel

heeft. Voor BPZ heeft dit vooralsnog geen invloed omdat het een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds is.
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Code pensioenfondsen

Op 1 januari 2014 trad de Code Pensioenfondsen (hierna: de Code) in werking. Doel van de Code is de verhoudingen binnen het

pensioenfonds transparanter te maken. Ook de communicatie met de belanghebbenden zoals werkgevers, deelnemers en

gepensioneerden, moet door de Code transparanter worden. Tot slot moet de Code bijdragen aan het versterken van “goed

pensioenfondsbestuur”. De Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen ziet toe op de naleving van de Code.

De Code legt de nadruk op het beïnvloeden van het gedrag van bestuurders, intern toezichthouders en belanghebbenden in de

verantwoordingsfunctie. Per orgaan zijn normen opgenomen over taak en werkwijze, samenstelling en zittingsduur, geschiktheid,

benoeming, schorsing en ontslag. Daarnaast zijn overkoepelende thema’s opgenomen. De thema’s gaan zowel over het eigen

functioneren van het fonds als van dienstverleners. Voorbeelden hiervan zijn integraal risicomanagement, communicatie en

transparantie, verantwoord beleggen, kosten, uitvoering en uitbesteding, geschiktheid, diversiteit, integer handelen en

beloningsbeleid.

De Code werkt volgens het “pas toe of leg uit beginsel”. Dit betekent dat BPZ de normen van de Code toepast of in het jaarverslag

motiveert waarom het een norm niet (volledig) toepast.

BPZ wijkt wat betreft de normen inzake diversiteit gedeeltelijk af van de Code. Het betreft de normen 67 en 68. Volgens norm 67

zitten in het bestuur en het belanghebbendenorgaan ten minste één man en één vrouw. Volgens norm 68 zitten in het bestuur en

het belanghebbendenorgaan ten minste één lid boven en één lid onder de veertig jaar. De samenstelling van het

belanghebbendenorgaan voldoet aan deze normen: één lid is onder de 40 jaar en één lid is vrouw. Zie paragraaf 1.5.1. De

samenstelling van het bestuur voldoet niet aan deze normen. De drie bestuursleden zijn mannen boven de 40 jaar. Zie paragraaf

1.3.1. Het bestuur heeft in 2015 diversiteitsbeleid vastgesteld. Hierin staat dat het bestuur streeft naar diversiteit in de

samenstelling van het bestuur, het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht. Bij de vervulling van een vacature wordt

door het fonds actief gezocht en / of opgeroepen om te zoeken naar kandidaten die passen in de diversiteitsdoelstellingen.

Toetsing van de kandidaten gebeurt mede aan de hand van de diversiteitsdoelstellingen maar er worden geen concessies gedaan

aan de vereiste deskundigheid.

Ook als het gaat om de evaluatie wijkt het bestuur af van de normen in de Code. Volgens de Code evalueert het bestuur in elk

geval jaarlijks het functioneren van het bestuur als geheel en van de individuele bestuursleden in het bijzonder. Vanwege twee

bestuurswisselingen en het feit dat BPZ pas op 1 januari 2015 van start is gegaan, werd een evaluatie in 2015 weinig zinvol

geacht. De evaluatie van het bestuur zal in de loop van 2016 onder begeleiding van een externe partij plaatsvinden. Op dat

moment heeft BPZ een vol jaar bestaan en een volledige cyclus doorgemaakt van jaarwerk, etc. Het bestuur heeft hiervoor eind

2015 offertes opgevraagd.

Volgens de Code evalueert het bestuur jaarlijks de kwaliteit van de uitvoering en de gemaakte kosten en spreekt het een

dienstverlener aan als deze de afspraken niet of onvoldoende nakomt. De evaluatie van partijen waaraan werkzaamheden zijn

uitbesteed, zal formeel gezien voor het eerst in 2016 plaatsvinden. Gezien het korte bestaan van BPZ was een eerdere evaluatie

weinig zinvol. Dit laat onverlet dat het bestuur in 2015 een aantal dienstverleners heeft aangesproken op het onvoldoende

nakomen van gemaakte afspraken. Ook zijn gemaakte kosten door het bestuur kritisch beoordeeld.

Klachten en geschillen

Het bestuur heeft in het verslagjaar een reglement klachten- en geschillenprocedure vastgesteld en op de website gepubliceerd.

Een klacht gaat over de uitvoering van de statuten en het pensioenreglement. Een geschil betreft een besluit van het bestuur, niet

zijnde een besluit van algemene strekking. In de Service Level Agreement rapportage die het bestuur op kwartaalbasis van de

uitvoerder ontvangt, wordt gerapporteerd over de klachten. Er zijn in 2015 10 klachten ontvangen. De helft van deze klachten had

betrekking op het te gebruiken wachtwoord voor het deelnemersportaal. Vervolgens is extra uitleg gegeven aan de medewerkers

van de uitvoerder zodat deelnemers sneller en beter te woord konden worden gestaan. De overige klachten waren divers en niet

structureel van aard en hebben daarom niet geleid tot veranderingen in regelingen of processen.
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Geschikt pensioenfondsbestuur

Het bestuur heeft in 2015 het geschiktheidsplan vastgesteld. Om als “geschikt bestuurslid” te kwalificeren zijn deskundigheid,

competenties en professioneel gedrag bepalend. Het proces om tot een geschikt pensioenfondsbestuur te komen bestaat uit de

volgende stappen:

1. vacature en rooster van aftreden;

2. benoeming;

3. opleiding en educatie;

4. evalueren en toetsen functioneren en competenties.

In 2015 heeft het bestuur een opleidingsdag gevolgd ter voorbereiding op het strategisch beleggingsplan 2016. De

vermogensbeheerder ging in op mogelijke diversificatie van de beleggingen en het beter gebruik maken van kasstromen.

Vervolgens gaf een spreker zijn visie op de rente- en valutaontwikkelingen. De laatste spreker gaf een inleiding over

factorbeleggen en trends.

Naleving van de gedragscode

Het bestuur heeft in het verslagjaar een gedragscode vastgesteld. Doel van de gedragscode is het waarborgen en handhaven van

het vertrouwen in het pensioenfonds door belanghebbenden, alsmede het voorkomen van integriteitsrisico’s. In de gedragscode

staan regels en richtlijnen voor leden van het bestuur, het belanghebbendenorgaan en de raad van toezicht. De gedragscode

bevordert de transparantie rondom gedragsregels en maakt duidelijk aan alle bij het pensioenfonds betrokken personen wat wel

en niet is geoorloofd. De gedragscode is tevens bedoeld ter bescherming van de bij het pensioenfonds betrokken personen in hun

contacten met zakelijke relaties. De gedragscode draagt mede bij aan het integer functioneren van het pensioenfonds ten

behoeve van al diegenen die bij het pensioenfonds belang hebben en het waarborgen van de goede naam en reputatie van het

pensioenfonds en de pensioensector in het algemeen. De betrokkenen verklaren schriftelijk de gedragscode te zullen naleven.

Bedrijven waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed hebben bevestigd dat zij beschikken over een gedragscode die tenminste

gelijkwaardig is aan die van BPZ. Het bestuur laat de compliance werkzaamheden door de heer Mersch van GBA Acccountants

verrichten. Hij heeft de naleving van de gedragscode in 2015 akkoord bevonden.

Ook heeft het bestuur in 2015 aandacht besteed aan de self-assesment belangenverstrengeling van DNB. Jaarlijks voert het

bestuur een integriteitrisicoanalyse uit. Deze kent de volgende doelstellingen:

o Inzicht krijgen in de integriteitrisico’s die kunnen gelden voor BPZ.

o Gezamenlijk scenario’s doorleven en beheersmaatregelen benoemen.

o Het overzicht dat daaruit is ontstaan kan input leveren voor het integriteitbeleid en dienen als sturingsinformatie voor het

bestuur.

o De integriteitrisicoanalyse is risico gebaseerd uitgevoerd: er is meer aandacht aan een risico besteed naarmate het risico

door het pensioenfonds groter wordt geacht en minder aandacht als het risico kleiner wordt geacht.

Tijdens de integriteitrisicoanalyse is aansluiting gezocht bij FOCUS! Behalve naar de formele beheersmaatregelen

(functiescheiding, procedures, gedragscodes) is ook expliciet aandacht besteed aan soft controls / gedrag en cultuur bij het

pensioenfonds en de uitbestedingspartners.

In paragraaf 2.1 is informatie opgenomen over het beloningsbeleid, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen, het

uitbestedingsbeleid en de incidenten- en klokkenluidersregeling.

Bij de start van het pensioenfonds is een communicatieplan opgesteld. Dit plan vormde de leidraad voor de communicatie in 2015.

De doelstelling van het fonds om lean, mean en clean te werken is ook bij communicatie het uitgangspunt. Zo efficiënt en effectief

mogelijk werken, en daarbij gebruik maken van de inzet van de werkgevers. Het eerste half jaar lag de focus voornamelijk op de

implementatie en introductie van het fonds bij betrokken werkgevers en deelnemers. De volgende activiteiten zijn in 2015 gedaan.
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Ontwikkeling huisstijl en logo

Er is een huisstijl en een logo ontwikkeld. BPZ is daarmee herkenbaar en heeft een eigen identiteit. De NZO heeft eind 2014 een

oproep gedaan een nieuw logo voor het pensioenfonds te bedenken. Uit de vele creatieve inzendingen koos de jury voor het

ontwerp van de heer Leungen. Het door hem bedachte logo roept associaties op met de zuivelindustrie en pensioen. Het ontwerp

is door een vormgever geperfectioneerd en zichtbaar op elke uiting van het pensioenfonds. Het beeldmerk is geregistreerd bij

merkbureau Novagraaf.

Welkomstbrief aan alle deelnemers

In maart 2015 is de welkomstbrief aan alle deelnemers verstuurd. Daarin wordt verteld over de oprichting van het fonds, wat er

gebeurt met het eerder opgebouwde pensioen, hoe de deelnemer het pensioenfonds bereikt en wanneer de deelnemer de

startbrief ontvangt.

Startbrief aan alle deelnemers

Eind maart ontvingen alle deelnemers van BPZ de startbrief. Daarin beschrijft het pensioenfonds hoe de pensioenregeling precies

in elkaar zit. De startbrief is een officieel document waar deelnemers rechten aan kunnen ontlenen.

Website

De website www.pensioenfondszuivel.nl is de centrale plek voor alle informatie over BPZ. De website wordt actueel gehouden

met berichten en maandelijks informatie over de dekkingsgraad. Om te zorgen dat deelnemers de website weten te vinden, is een

flyer ontwikkeld waarmee werkgevers hun medewerkers kunnen informeren. De website is voorzien van een Engelstalige pagina

met basisinformatie voor buitenlandse deelnemers. Daarnaast is de website voorzien van een deelnemersportaal. Actieve

deelnemers krijgen hiermee online toegang tot hun pensioengegevens. De pensioengegevens zijn daadwerkelijk beschikbaar na

de verzending van het eerste Uniforme Pensioen Overzicht (UPO) in 2016. De UPO’s worden voor 1 oktober 2016 verzonden.

Het aantal bezoekers, het aantal bezoeken en de gemiddelde bezoekduur van de website zijn in de volgende tabel weergegeven.

Webstatistieken Q2 Q3 Q4

Aantal bezoekers 630 586 2.952

Aantal bezoeken 860 858 4.123

Gemiddelde bezoekduur 2,34 minuten 3,04 minuten 7,15 minuten

Verzamelen e-mailadressen

BPZ wil zo veel mogelijk digitaal communiceren. Bij het versturen van de welkomstbrief werd daarom ook aandacht gevraagd voor

het doorgeven van het privé e-mailadres. Per ultimo 2015 hadden ongeveer 1.800 deelnemers hun e-mailadres doorgegeven.

Werkgeversbijeenkomsten

Er zijn in 2015 twee werkgeversbijeenkomsten georganiseerd: in januari en in oktober. Werkgevers zijn tijdens deze

bijeenkomsten geïnformeerd over de gegevensaanlevering, het notaproces, Pensioenaangifte, de nieuwe Wet

pensioencommunicatie en de rol van de werkgever en de premiespecificatie bij de nota. Ook hebben werkgevers een rondleiding

gehad bij de werkgevers- en deelnemersadministratie. Daarnaast was er gelegenheid om vragen te stellen aan het bestuur en de

uitvoerder.

Wet pensioencommunicatie, uitleg en plan van aanpak

De nieuwe Wet pensioencommunicatie trad op 1 juli 2015 in werking en wordt in stappen geïmplementeerd. Het doel is betere

pensioencommunicatie. Fondsen moeten de onzekerheden over pensioen beter uitleggen. En deelnemers krijgen een persoonlijk

totaaloverzicht van hun pensioen. Fondsen kunnen met digitale informatie kosten beperken.

Het Pensioen 1-2-3 vervangt de startbrief en is met ingang van 1 juli 2016 verplicht. Het vernieuwen van het UPO bevat zoveel

verschillende formats, dat die gefaseerd ingaan. Er moet nog duidelijkheid komen over de uniforme rekenmethodiek voor de

scenario’s die deelnemers inzicht geven in koopkracht en risico’s. De Pensioenfederatie is met de Autoriteit Financiële Markten
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(AFM) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek over een eenvoudigere rekenmethodiek.

Pensioenfondsen moeten vanaf 2017 namelijk met deze scenario’s werken.

De AFM verwacht van fondsen realistische en begrijpelijke informatie met handelingsperspectief voor de deelnemer. Als blijkt dat

het beoogde pensioen moeilijk haalbaar is, dan verwacht de AFM dat het pensioenfonds de gevolgen hiervan op een realistische

en begrijpelijke wijze uitlegt.

Het bestuur is op de hoogte van de gevolgen van de Wet pensioencommunicatie.

Voorwaardelijkheidsverklaring

Het bestuur heeft een voorwaardelijkheidsverklaring vastgesteld die gebruikt dient te worden voor de communicatie-uitingen.

Deze verklaring is als volgt: “Op de pensioenaanspraken en pensioenrechten wordt jaarlijks per 1 januari een toeslag verleend

indien de financiële positie van het pensioenfonds dat mogelijk maakt. Als onze financiële situatie niet goed is, kunnen we uw

pensioen niet verhogen. Als onze financiële situatie slecht is, moeten we misschien uw pensioen verlagen. Pensioenfonds Zuivel

bestaat sinds 1 januari 2015. Er zijn nog geen toeslagen verstrekt. Ook zijn er geen verlagingen geweest”.

Nieuwsbrieven

Vanaf 2016 zullen periodiek nieuwsbrieven naar de deelnemers en pensioengerechtigden worden verstuurd. Deze worden per e-

mail verstuurd en op de website geplaatst. Tevens zal aan werkgevers worden verzocht de nieuwsbrieven op de ‘prikborden’ te

plaatsen. Een separate nieuwsbrief voor werkgevers is eveneens voorzien.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) houden toezicht op pensioenfondsen. De AFM ziet toe

op gedrag en communicatie. DNB beoordeelt de financiële aspecten.

AFM

Het toezicht van de AFM betreft de informatie die pensioenfondsen volgens de wet aan deelnemers moeten geven. In 2015 lette

de AFM er speciaal op dat pensioenfondsen overzicht en inzicht gaven in de hoogte en risico’s van pensioen. Deelnemers moeten

goed voorbereid zijn op hun financiële situatie na pensionering. Daarnaast vindt de AFM dat pensioenfondsen transparant moeten

zijn over de kosten.

Het bestuur heeft de AFM in het verslagjaar geïnformeerd over het feit dat het fonds een aantal start- en stopbrieven niet binnen

de wettelijke termijn had verstuurd. Dit kwam vooral door de implementatieperiode door de opstart van het fonds waarin er geen

gebruik kon worden gemaakt van de geautomatiseerde processen bij de pensioenuitvoerder. De AFM heeft hiervan kennis

genomen.

DNB

DNB had de volgende toezichtthema’s voor 2015: implementatie nieuwe regelgeving FTK, evenwichtige belangenafweging bij

premievaststelling, werking wet versterking bestuur pensioenfondsen, aanhoudend lage rente en search for yield,

beleggingsrisico, beheersing markt- en renterisico, EIOPA stresstest, houdbaarheid pensioenfondsen en integriteitsrisico-

beheersing. Daarnaast schonk DNB ook aandacht aan terrorismefinanciering, sancties, corruptie / belangenverstrengeling,

AML/CFT hoog-risico-activiteiten, fiscaliteit, manipulatie van benchmarks, informatiebeveiliging en cybercrime en transparantie.

Het pensioenfonds informeert DNB over alle wijzigingen in statuten, reglementen en de actuariële en bedrijfstechnische nota

(ABTN). Elke maand en elk kwartaal rapporteert het pensioenfonds aan DNB over de financiële positie inclusief de

dekkingsgraad. Tot slot worden benoemingen van bestuursleden, leden van het belanghebbendenorgaan en leden van de raad

van toezicht vooraf ter toetsing aan DNB voorgelegd. In het verslagjaar zijn er geen aanwijzingen en boetes door DNB opgelegd.

Omdat BPZ een startend fonds is, heeft het bestuur regelmatig met DNB overlegd.
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Het fonds diende de volgende ontheffingsverzoeken in bij DNB:

o Het bestuur verzocht om gedeeltelijke ontheffing te verlenen met betrekking tot de eisen die worden gesteld aan de omvang

en de samenstelling van het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV). Het MVEV zou door de hoogte van het risicokapitaal

in relatie tot het aanwezige vermogen zonder ontheffing fors hoger zijn geweest. Dit ondanks de volledige herverzekering van

het risicokapitaal. Dit verzoek is door DNB deels toegewezen. Dit houdt in dat het fonds bij de berekening van het MVEV de

herverzekering in grotere mate mag toerekenen met als gevolg dat het MVEV daalt. Deze ontheffing geldt voor de periode 1

januari 2015 tot 1 januari 2016. Voor het boekjaar 2016 is inmiddels ook een ontheffing afgegeven.

o Het bestuur heeft toestemming gevraagd om de jaarstaten over het aangepaste boekjaar 2014 mee te nemen in de

jaarstaten van 2015. Per saldo is sprake van een verlengd boekjaar. Dit verzoek is gehonoreerd.

DNB publiceerde in 2015 voor het eerst cijfers individuele pensioenfondsen

Per 1 juli 2015 wijzigde de geheimhoudingsplicht in de pensioenwetgeving. Hierdoor mag DNB bepaalde vergelijkbare, niet

geaggregeerde statistische gegevens van individuele pensioenfondsen publiceren. Voor de kwartaalcijfers publiceert DNB de

beleidsdekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, het belegd vermogen en het kwartaalrendement. Voor de jaarcijfers publiceert

DNB de premie, het aantal (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, de toeslagverlening en de eventuele verlaging van

pensioenaanspraken en pensioenrechten.

De volgende tabel bevat een overzicht van de contributie die het fonds heeft betaald aan de AFM, DNB en de Pensioenfederatie.

Organisatie 2015

AFM € 700

DNB € 2.000

Pensioenfederatie € 1.500
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Financieel beleid

Voor de jaarlijkse pensioenopbouw ontvangt het fonds premie. Bij tekorten kan het fonds niet terugvallen op de aangesloten

werkgevers. Indien in een bepaald jaar de pensioenpremie niet voldoende is om de nagestreefde pensioenopbouw voor dat jaar

te realiseren, dan zal de pensioenopbouw in dat jaar worden verminderd tenzij anders in het premietekort kan worden voorzien.

Tegelijk zien zowel het bestuur als de sociale partners het niet-indexeren als een vorm van korten. Daar de vastgestelde vaste

pensioenpremie niet afdoende is om met minimaal beleggingsrisico zowel de nominale pensioenen als de gewenste

waardevastheid te realiseren, zal het bestuur een bepaalde mate van beleggingsrisico moeten accepteren om indexatie mogelijk

te maken. Risico nemen betekent gelijktijdig een kans op korten. Op langere termijn vinden het bestuur en de sociale partners het

zo veel mogelijk realiseren van toeslagen (indexaties) met een wat grotere kans op korten belangrijker dan een nominaal

gelijkblijvend pensioen met een kleine kans op korten. Om die reden zal het fonds een afgewogen mate van risico nemen in de

beleggingen.

Het beleggingsbeleid van een pensioenfonds is van cruciaal belang bij het nastreven van de geformuleerde ambitie. Het is

gegeven de gekozen risicohouding uiteindelijk bepalend voor het te realiseren pensioenresultaat van de deelnemers. Een ALM-

studie is één van de hulpmiddelen voor pensioenfondsen om inzicht te krijgen in de gevolgen van beleidsopties waaruit gekozen

moet worden voor het op koers houden van het fonds. ALM staat voor Asset Liability Management. ALM-studies behandelen de

samenhang tussen de beleggingen (Assets) en de pensioenverplichtingen (Liabilities). Hierbij speelt een belangrijke rol waar het

pensioenfonds naar toe wil (ambitie) en welke risico’s men daarbij wil nemen (risicohouding).

Het beleggingsbeleid wordt in paragraaf 3.4.2 beschreven. De pensioenregeling komt aan bod in paragraaf 4.2.

Het bestuur beoordeelt jaarlijks of en in hoeverre het verlenen van een toeslag mogelijk is. Er wordt geen ex-ante maatstaf voor

de toeslagverlening gehanteerd. Het bestuur zal in zijn beoordeling onder meer betrekken:

o de financiële positie van het fonds en de eisen die de Pensioenwet daaraan stelt in het algemeen;

o de beleidsdekkingsgraad van het fonds en de vrije reserve van het fonds in het bijzonder.

Het bestuur verleent in principe geen toeslag indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%.

Het pensioenfonds bestaat vanaf 1 januari 2015. Er waren op dat moment nog geen pensioenaanspraken en -rechten.
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Het saldo van baten en lasten over het afgelopen jaar kan als volgt worden geanalyseerd:

x € 1.000 2015

Beleggingsopbrengsten -5.427

Premie 10.471

Waardeoverdrachten 0

Kosten 582

Uitkeringen 1

Sterfte 865

Arbeidsongeschiktheid -121

Overige kanssystemen -1

Toeslagverlening 0

Overige incidentele mutaties 0

Andere oorzaken -573

Herverzekering 577

Totaal 6.374

Het verloop van de dekkingsgraad kan als volgt worden gespecificeerd:

Dekkingsgraad per 1 januari 2015 100%

Premie 19,3%

Uitkeringen 0,0%

Toeslagverlening 0,0%

Verandering van de rentetermijnstructuur -3,5%

Rendement op beleggingen -4,7%

Overige oorzaken en kruiseffecten 0,7%

Dekkingsgraad per 31 december 2015 111,8%

Aangezien het pensioenfonds is gestart per 1 januari 2015 was de dekkingsgraad primo 2015 in feite 0,0%. Ten aanzien van het

verloop van de dekkingsgraad zijn de oorzaken van het verloop van dit verslagjaar om die reden uitgedrukt in de premie.

De kostendekkende, gedempte kostendekkende en feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt:

x € 1.000 2015

Kostendekkende premie 64.114

Gedempte kostendekkende premie 46.088

Feitelijke premie 64.842

De feitelijke premie is gemiddeld 17,1% van de som van de gemaximeerde salarissen. De zuiver kostendekkende premie is in

boekjaar 2015 gebaseerd op de marktrente (rentetermijnstructuur DNB van 1 januari 2015) en bestaat uit de kosten voor

pensioenopbouw, pensioenuitvoeringskosten en de solvabiliteitsopslag. De Pensioenwet staat toe dat een pensioenfonds een

gedempte kostendekkende premie hanteert. Het pensioenfonds maakt gebruik van deze mogelijkheid. Bij de bepaling van de

gedempte premie wordt gebruik gemaakt van een rentetermijnstructuur per 30 november 2014 die gebaseerd is op het verwachte

rendement en een afslag voor toeslagverlening.
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Oordeel van de certificerend actuaris over de vermogenspositie

De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel bezien,

toereikend vastgesteld.

Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het wettelijk vereist eigen vermogen, maar niet lager

dan het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen.

Met inachtneming van het voorafgaande heeft de certificerend actuaris zich ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot

en met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering van artikel 132.

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij het vereist eigen vermogen,

doch ten minste gelijk aan de dekkingsgraad bij het minimaal vereist eigen vermogen.

Zijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie is

gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De

vermogenspositie is naar zijn mening niet voldoende, omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan het vereist eigen

vermogen.

3.4.1 Terugblik economie en financiële markten

Aandelenmarkten

De verschillen in rendementen per regio waren groot in 2015. De MSCI AC World (in dollar) daalde met 4,3% en de MSCI

Emerging Markets (in dollar) gaf 17% prijs. In dat licht was 2015 een slecht jaar. De eerste helft van het jaar was per saldo

positief, vooral in Europa en Japan. In de tweede helft van het jaar was er echter sprake van flinke verliezen op de

aandelenmarkten.

De nervositeit op de aandelenmarkten in 2015 had meerdere redenen. Een daarvan was de verkiezing van Alexis Tsipras in

Griekenland die de aan de Europese en internationale reddingpakketten gekoppelde hervormingen weigerde uit te voeren

waardoor alle ogen plots op Griekenland gericht waren. Het bracht Griekenland op de rand van het failliet en het deed de

eurozone in juli bijna uiteenspatten. Het compromis dat er op de valreep kwam, volstond echter om de beleggers gerust te stellen

ook al blijft Griekenland onder een enorme schuld gebukt gaan.

Vervolgens dook er een nieuw punt van zorg op: China. De Chinese autoriteiten reageerden op de correctie van de

aandelenmarkten met verschillende ondersteunings- en controlemaatregelen, maar tastbare resultaten bleven uit. De twijfel over

de gezondheid van de Chinese economie werd vervolgens nog aangewakkerd door teleurstellende economische cijfers.

De nieuwe daling van de olieprijs vanaf eind juni, werd tot slot gezien als een teken dat de wereldwijde economie aanmerkelijk

vertraagde. In feite was de daling van de olieprijs echter te verklaren door een wanverhouding tussen vraag en aanbod waardoor

de daling eind 2015 nog versnelde.

Monetair beleid

In november 2014 besliste de Fed om haar maandelijkse activa-aankopen stop te zetten omdat ze het monetaire beleid wilde

normaliseren. Eind 2014 verklaarde de Fed dat ze 'geduld' aan de dag zou leggen voor ze de basisrente verhoogde. In maart

zette de centrale bank een belangrijke stap door het woord 'geduld' uit haar persbericht te schrappen. Vanaf dan zou ze zich op

het economische scenario baseren voor een beslissing om de rente al dan niet te verhogen. De Fed had het niet langer over een

vast tijdschema, maar stelde dat elke beslissing van de cijfers zou afhangen. Na stijgende bezorgdheid over de groei waardoor de

Fed de rente in september niet verhoogde, kon de Fed pas op 16 december 2015 het licht op groen zetten voor een beëindiging

van het nulrentebeleid dat al sinds eind 2008 van kracht was. De 'Fed Funds' rente zal nu binnen een bandbreedte van 0,25% en

0,50% bewegen en de Fed stelde voor de volgende maanden meer renteverhogingen in het vooruitzicht.

In 2015 nam het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) een nieuwe, beslissende wending. In een omgeving van

een nog altijd bescheiden groei en een inflatie die zelfs negatief werd in december 2014, ging ze op 22 januari 2015 over tot een

kwantitatieve versoepeling die vergelijkbaar was met eerdere maatregelen in de VS en het VK. Het betrof hogere maandelijkse

activa-aankopen voor een bedrag van 60 miljard euro. Na de aanvang daarvan verklaarde de ECB meerdere maanden op rij dat

de operatie "zonder problemen” verliep en zou voortduren tot ten minste september 2016. Door de financiële turbulentie van
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vorige zomer en de hardnekkig lage inflatie in de eurozone gingen sommige waarnemers ervan uit dat er extra maatregelen

zouden komen terwijl de Europese economie goed op de kwantitatieve versoepeling (QE) leek te reageren. In oktober zinspeelde

Mario Draghi op ambitieuze maatregelen in december. De verwachtingen hieromtrent waren hoog gespannen door uitspraken

zoals in november: "we zullen het nodige doen om de inflatie zo snel mogelijk omhoog te sturen".

Op 3 december loste de ECB de verwachtingen niet in: ze verlaagde de depositorente slechts met 10 bp tot -0,30% en liet de

andere twee basistarieven ongewijzigd en ze verklaarde door te gaan met de inkoop van activa in het kader van QE tot "maart

2017 of, indien nodig, langer".

Obligatiemarkten

In de eurozone weerspiegelden de trends in staatsobligaties hoofdzakelijk het monetaire beleid (verwachtingen en beslissingen)

van de ECB. Na een volatiel jaar qua rentebewegingen, eindigde de rente op tienjarige Duitse staatsobligaties 0,09% hoger en

kwam uit op 0,63%. Dit resulteerde in een negatief rendement.

Valutamarkten

In 2015 bleven de valutamarkten erg volatiel. Die nervositeit was vanaf begin 2015 zichtbaar omdat er door de verwachting dat de

Fed de basisrente zou verhogen kapitaal wegvloeide uit de opkomende valuta's. De problemen van grondstoffen producerende

landen speelden eveneens een rol en hadden een negatief effect op de valuta's van een aantal ontwikkelde economieën. Tegelijk

dook het spookbeeld van een valutaoorlog en toenemende volatiliteit weer op door twee aanpassingen in het wisselkoersbeleid.

Het uitermate inschikkelijke beleid van de ECB dat de kloof tussen het monetaire beleid aan beide kanten van de Atlantische

Oceaan nog vergrootte, maakt officieel weliswaar geen deel uit van het valutabeleid, maar zette toch zijn stempel op de trends in

de wisselkoers EUR/USD. De euro bewoog eerst binnen een erg brede handelsbandbreedte (1,05 tot 1,21) maar moest

uiteindelijk in 12 maanden tijd wel 10,3% prijsgeven vergeleken met de dollar. Ook ten opzichte van de andere grote valuta’s, het

Britse pond, de Japanse Yen en de Zwitserse frank is de euro gedaald.

3.4.2 Gevoerd beleid en resultaat

Het beleggingsbeleid is gebaseerd op de door het bestuur geformuleerde algemene uitgangspunten en beleggingsbeginselen, en

op de risicohouding van het pensioenfonds. Voor het beleggingsbeleid is een belangrijke factor dat het pensioenfonds startte

zonder aanvangsvermogen en dus de beleggingsportefeuilles moest gaan opbouwen vanuit de vanaf 1 januari 2015 te ontvangen

premies. Deze specifieke situatie was voor het bestuur aanleiding het beleggingsbeleid in aanleg niet complex te maken en zich te

richten op de belangrijkste beleggingscategorieën en -risico’s. Het bestuur was zich daarbij bewust van het feit dat zeker in het

begin van de opbouwperiode van het vermogen, er beperkingen zijn aan de mogelijkheden om een brede diversificatie aan te

brengen in de beleggingsportefeuille.

Na de selectie van de vermogensbeheerder BNP Paribas Investment Partners en de custodian KAS BANK, heeft het bestuur

ondersteund door een juridisch adviseur, de contracten met deze externe partijen uit onderhandeld. Daarnaast moesten bij de

genoemde partijen allerlei zaken intern ingericht worden om de feitelijke beleggingen van BPZ mogelijk te gaan maken.

De onderhandeling over de contracten en de interne inrichting bij de genoemde partijen hebben de nodige tijd gevergd.

Uiteindelijk konden de eerste maandpremies eind februari 2015 worden belegd. De eerste maanden van 2015 lieten bijzondere

ontwikkelingen zien op de financiële markten. De aandelen stegen wereldwijd sterk en de rente in Europa daalde fors, waardoor

er op vastrentende waarden zeer positieve rendementen konden worden behaald. Van deze ontwikkelingen heeft BPZ echter niet

kunnen profiteren, omdat met de belegging van de eerste maandpremies pas eind februari kon worden gestart.

Uiteindelijk is gebleken dat in de eerste maanden van 2015 de rendementen op aandelen en vastrentende waarden heel positief

waren, terwijl de rendementen in de rest van het jaar per saldo negatief waren. Deze ontwikkelingen zijn duidelijk terug te zien in

het rendement dat door BPZ op de beleggingen is behaald.

De matching portefeuille heeft in 2015 een negatief rendement laten zien, wat sterk te maken heeft met het feit dat op het moment

dat de eerste maandpremies konden worden belegd, de rente op een historisch dieptepunt stond. Uiteindelijk is de lange rente

gedurende het jaar iets gestegen hetgeen voor een negatief rendement heeft gezorgd. De matching portefeuille heeft gedurende

2015 een rendement behaald van -11,36%, terwijl de benchmark een resultaat van -9,61% liet zien. Dat is een underperformance

van 1,75%. De oorzaak van deze underperformance is met name te vinden bij het rendement van obligaties ten opzichte van de
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swapcurve. De swapcurve is de basis voor de waardering van de pensioenverplichtingen en de benchmark.

In de matching portefeuille wordt belegd in swaps om een rendement te kunnen behalen dat vergelijkbaar is met de benchmark.

Het is echter niet mogelijk om volledig in swaps te beleggen. Er moet ook belegd worden in obligaties omdat er onderpand nodig

is voor de swaps. De obligaties hebben een lager rendement behaald dan de swaps. Helaas is dit een risico binnen een matching

portefeuille dat niet op een efficiënte manier te verminderen is.

De tweede reden voor de underperformance ten opzichte van de benchmark is het feit dat er buiten swaps maar weinig

langlopende beleggingen voorhanden zijn (35 jaar en langer). Omdat BPZ langlopende pensioenverplichtingen heeft, zou er

eigenlijk ook daarin belegd moeten worden. De langlopende obligaties die wel beschikbaar waren, hadden een iets kortere looptijd

en hebben daardoor ook een wat lager rendement laten zien.

De return portefeuille heeft over de periode van het jaar dat er belegd werd door BPZ eveneens een negatief rendement behaald.

Dit werd veroorzaakt door de negatieve marktontwikkeling bij zowel aandelen in de ontwikkelde markten als de aandelen in de

opkomende markten. Met name de aandelen in de opkomende markten deden het niet goed. Door gedurende het jaar het gewicht

daarin te verlagen, is een grotere daling voorkomen. Over 2015 hebben de opkomende markten een rendement van -16,73%

laten zien en de ontwikkelde markten een rendement van -3,42%. Relatief gezien (ten opzichte van de benchmark) hebben de

aandelen in de ontwikkelde markten een kleine underperformance laten zien, die grotendeels te verklaren is door de kosten

binnen het beleggingsfonds. Bij de aandelen in de opkomende markten was dat verschil iets groter. Dit is, met name de afgelopen

jaren, een algemeen beeld bij aandelenfondsen in opkomende markten. Op totaal niveau heeft de rendementsportefeuille een

rendement laten zien van -4,80% ten opzichte van -5,29% voor de benchmark.

De volgende tabel geeft de performance over 2015 weer uitgesplitst naar de verschillende categorieën waarin voor het

pensioenfonds wordt belegd:

x € 1.000 Rendement portefeuille in % Rendement benchmark in %

Matching portefeuille -11,36% -9,61%

LDI fondsen

o 5-10 jaar -0,85 -0,84

o 10-15 jaar -5,89 -5,17

o 15-20 jaar -9,95 -9,44

o 20-25 jaar -12,68 -11,64

o 25-35 jaar -15,79 -12,26

o 35-50 jaar -18,68 -13,67

(Staats)obligaties 0,77 -0,78

Return portefeuille -4,80% -5,29%

Aandelen wereldwijd ontwikkelde markten -3,42% -3,23%

Aandelen wereldwijd opkomende markten -16,73% -15,30%

Totaal exclusief valuta-afdekking -8,71% -7,23%

Totaal inclusief valuta afdekking -8,92% -7,23%

Prudent person

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid staat de “prudent person” regel centraal en worden de volgende uitgangspunten

gehanteerd zoals opgenomen in de verklaring beleggingsbeginselen (zie de website van ons pensioenfonds).
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Beleggingsbeleid 2015

De beleggingsportefeuille bestaat uit een matching en een return portefeuille. In de volgende tabel is aangegeven hoe groot de

matching en return portefeuille in 2015 zijn, met daarbij de minimum en maximum allocatie.

Onderdeel Strategische norm Minimum Maximum

Matching portefeuille 60% 55% 65%

Return portefeuille 40% 35% 45%

Liquide middelen 0% 0% 5%

Totaal 100%

De keuze om het beleggingsbeleid in aanleg niet complex te maken, komt terug in de samenstelling van de matching en de return

portefeuille.

Herbalancering

In de strategische beleggingsmix geldt voor elke beleggingscategorie niet een enkel percentage maar een bandbreedte. Er wordt

in principe maandelijks geherbalanceerd naar de strategische wegingen. In 2015 kon dit door middel van de belegging vanuit de

maandelijkse premie.

Matching portefeuille

In lijn met de doelstelling van het bestuur om rekening te houden met de verplichtingenstructuur en de bevindingen uit de ALM-

studie, wordt het renterisico gereduceerd. De afdekking van het renterisico wordt vormgegeven in de matching portefeuille. Deze

is voor het grootste deel ingevuld met LDI fondsen, ten einde een adequate afdekking van het renterisico en het bijbehorende

curverisico te kunnen bereiken. Door gebruik te maken van LDI fondsen is het niet nodig om een eigen portefeuille rentederivaten

aan te houden. De matching portefeuille bevat daarnaast ook (staats)obligaties uit Spanje en Italië. Het fonds belegt in 7

verschillende LDI fondsen van verschillende looptijden. Maandelijks wordt door BNP Paribas de nieuwe inleg verdeeld over deze

fondsen en de staatsobligaties zodanig dat het curverisico zo goed mogelijk is afgedekt.

Samenstelling matching portefeuille 2015 Minimum Maximum

LDI fondsen 70% 100%

(Staats)obligaties 0% 30%

Strategisch wordt het renterisico in principe voor 75% afgedekt, waarbij geldt dat deze 75% wordt gemeten aan de marktwaarde

berekend op basis van de zuivere rentetermijnstructuur. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de afdekking van het renterisico van

de pensioenverplichtingen gewaardeerd tegen de door DNB gepubliceerde renteremijnstructuur inclusief de zogenoemde UFR,

niet uit mag gaan boven 100%. Deze randvoorwaarde leidt er door de lange looptijd van de pensioenverplichtingen en de huidige

lage rentestanden, nu toe dat de renteafdekking gemeten aan de zuivere marktwaarde onder de 75% ligt.

Voor de afdekking van het renterisico op marktwaarde geldt een bandbreedte van 55% tot 85%, met daarbij de eerder genoemde

randvoorwaarde van een maximum van 100% ten opzichten van de rentetermijnstructuur inclusief UFR. Deze randvoorwaarde

heeft er in de maand april toe geleid dat door de lage rente de effectieve afdekking op marktwaarde 54,8% bedroeg, ofwel een

fractie minder dan 55%. Het bestuur was zich bewust van deze afwijking en heeft voorrang gegeven aan de randvoorwaarde

omdat zij niet ‘overhedged’ wil zijn op de UFR. Het bestuur heeft begin juli 2015 besloten de rentehedge tactisch voor 56% af te

dekken (met een maximum van 100% UFR). Het bestuur heeft vervolgens op 1 december 2015 besloten de rentehedge tactisch

voor 60% af te dekken (met een maximum van 100% UFR).

Over de mate van renteafdekking (zowel marktwaarde als UFR) als het curverisico wordt maandelijks gerapporteerd door BNP

Paribas.

Return portefeuille

De return portefeuille is bij de start ingericht op basis van de veel gehanteerde indexen MSCI World en MSCI Emerging Markets,

waarvoor geldt dat de daarin opgenomen aandelen zijn geselecteerd op basis van de grootte van hun marktkapitalisatie. De

overwegingen hierbij waren dat met deze keuze, voor een startend pensioenfonds als BPZ, een voldoende brede exposure naar

de belangrijke aandelenmarkten kon worden bereikt en ook een voldoende diversificatie daarbinnen kon worden bewerkstelligd.
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De aangegeven strategische gewichten in ontwikkelde en opkomende markten zijn gebaseerd op de samenstelling van de MSCI

All Countries index ultimo 2014.

Samenstelling return portefeuille 2015 Strategische norm Minimum Maximum

Aandelen wereldwijd ontwikkelde markten 83% 78% 88%

Aandelen wereldwijd opkomende markten 17% 12% 22%

Totaal 100%

De return portefeuille is ingevuld met beleggingen in passieve aandelenfondsen. Het passieve beheer komt tot uiting in een lage

ex-ante tracking error. Het bestuur heeft in 2015 een limiet van 0,5 gesteld aan de ex-ante tracking error.

Bij het tot stand komen van de invulling van de return portefeuille is een verdeling gemaakt tussen ontwikkelde en opkomende

markten. De weging van de opkomende markten in de MSCI AC World Index is toen als uitgangspunt genomen. Vervolgens is het

percentage van 17% met een bandbreedte van 5% vastgesteld. In de bestuursvergadering van 1 september 2015 is

geconstateerd dat het aandeel van opkomende markten in de MSCI AC World Index inmiddels is gekrompen naar 9%. Het

bestuur heeft vervolgens de vermogensbeheerder verzocht geen nieuwe aankopen opkomende markten te doen tot de weging is

gedaald tot 12%.

Afdekking valutarisico

Strategisch dekt het pensioenfonds de posities in de Amerikaanse Dollar, het Britse Pond, de Japanse Yen en de Zwitserse Frank

voor 50% af. In het kader van het tactische beleid hanteert het pensioenfonds een bandbreedte van 0 – 100%. Indien tactisch

wordt afgeweken van de 50% afdekking dan zullen “take profit” en “stop loss” “trigger” niveaus worden gedefinieerd. Het bestuur

zal bij het bereiken van deze “trigger” niveaus de mate van afdekking opnieuw beoordelen alsmede nieuwe “trigger” niveaus

definiëren. Het bestuur bekijkt minimaal per kwartaal in welke mate de hiervoor genoemde valuta worden afgedekt. Het overige

valutarisico binnen de aandelenfondsen wordt niet afgedekt.

Het bestuur heeft op 12 mei 2015 het tactische besluit genomen de posities in de Amerikaanse Dollar voor 25% af te dekken. De

posities in het Britse Pond, de Japanse Yen en de Zwitserse Frank bleven voor 50% afgedekt.
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Portefeuillewaarde

De waarde van de portefeuille en de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën per 31 december

2015 wordt weergegeven in de volgende tabel:

x € 1.000 Bedrag Percentage

Matching portefeuille

Staatsobligaties 34.192 54,2%

Bedrijfsobligaties 479 0,8%

Hypotheken 48 0,1%

Geldmiddelen 191 0,3%

Liquide middelen 2.415 3,8%

Beleggingsdebiteuren 17 0%

Totaal matching portefeuille 37.342 59,1%

Return portefeuille

Aandelen wereldwijd ontwikkelde

markten

19.993 31,7%

Aandelen wereldwijd opkomende

markten

2.927 4,6%

Liquide middelen 2.776 4,4%

Totaal return portefeuille 25.696 40,7%

Totaal 63.038 99,8%

Liquide middelen 1

Waarde valuta afdekking 97 0,2

Totaal inclusief portefeuille ter

afdekking valutarisico

63.136 100%

3.4.3 Verantwoord beleggen

BPZ belegt het pensioenvermogen om een goed pensioen te kunnen realiseren voor de deelnemers. Bij het beleggen heeft het

pensioenfonds een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom heeft BPZ een beleid voor maatschappelijk verantwoord

beleggen. Hierin staat bijvoorbeeld in welke bedrijven het pensioenfonds niet wil beleggen (het uitsluitingenbeleid). Het

pensioenfonds houdt zich hierbij aan de Nederlandse wet. De wet verbiedt beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de

productie van of handel in clusterbommen en anti-persoonsmijnen. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor beleggingen

die passief in zogenoemde indexfondsen worden gedaan, omdat een uitsluitingenbeleid daarin niet altijd mogelijk is. BPZ belegt

ook in indexfondsen. Voor de belegging in aandelen in de ontwikkelde markten heeft BPZ een indexfonds gevonden dat het

uitsluitingenbeleid wel toepast. Helaas is dat voor het indexfonds voor opkomende markten (nog) niet het geval. Zodra het bestuur

een gelegenheid ziet om hier op een verantwoorde wijze invulling aan te geven, zal het bestuur actie ondernemen. In de via de

website openbaar gemaakte verklaring inzake beleggingsbeginselen is meer informatie te vinden over maatschappelijk

verantwoord beleggen.

3.4.4 Vooruitzichten

Vooral het economische scenario in de opkomende markten blijft onzeker en een nieuwe daling van de olieprijs eind 2015

wakkerde die bezorgdheid nog aan. De ontkoppelde groei in de wereldwijde economie vertroebelt het beeld waardoor het

bemoedigende nieuws soms wat op de achtergrond verdwijnt. Die situatie kan aanhouden en voor enige nervositeit in de

financiële markten blijven zorgen wat mogelijk een negatieve impact heeft. Om beleggers minder afhankelijk te maken van de

liquiditeitsinjecties van centrale banken is er een duidelijkere verbetering van de fundamentele factoren nodig. De micro-

economische factoren blijven gunstig op de aandelenmarkten gelet op de omvangrijke fusies van de laatste maanden en het
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vooruitzicht dat er nog meer in de pijplijn zitten.

Het bestuur maakt voor de uitvoering van de pensioenregeling diverse kosten. De kosten van pensioenbeheer bedragen voor

2015 ruim € 1,4 miljoen. De kosten per deelnemer zijn € 175 en gebaseerd op de totale kosten gedeeld door het aantal

deelnemers en gepensioneerden. De genoemde kosten zijn exclusief de kosten van vermogensbeheer van € 196.000. Deze

komen in paragraaf 3.6 aan de orde. De oprichtingskosten die voor 1 januari 2015 zijn gemaakt alsmede de kosten van de

bestuursleden tot 1 april 2015 zijn niet door BPZ maar door de oprichtende partijen betaald.

Het bedrag aan uitvoeringskosten voor het pensioenbeheer bestaat uit:

Administratiekosten € 1.054

Kosten bestuur € 84

Kosten belanghebbendenorgaan € 0

Kosten raad van toezicht € 45

Controle- en advieskosten (exclusief accountant) € 187

Accountantskosten €38

Contributies en bijdragen € 4

Totaal € 1.412

De kosten van pensioenbeheer bestaan onder andere uit:

o administratiekosten door werkzaamheden ten behoeve van de premie-inning, uitbetaling van pensioenen, administratie van

opgebouwde pensioenrechten en waardeoverdrachten;

o kosten gemaakt voor communicatie met onder meer deelnemers en werkgevers;

o controle- en advieskosten, voor bijvoorbeeld de accountant en de actuaris;

o algemene kosten, zoals kosten van het bestuur, de raad van toezicht, het belanghebbendenorgaan, toezichtskosten (DNB en

AFM) en lidmaatschapskosten (van bijvoorbeeld de Pensioenfederatie).

De totale kosten liggen onder de opgestelde begroting. De totale kosten zijn lastig te benchmarken ten opzichte van andere

fondsen. Op basis van de rapportage van Lane Clark Peacock “Inzicht in de pensioenbeheer-, vermogensbeheer- en

transactiekosten van Nederlandse pensioenfondsen” van november 2015 ligt het 3-jaars gemiddelde van de

pensioenbeheerkosten van fondsen tussen de 1.000 en 10.000 deelnemers tussen de € 120 en € 893 per deelnemer en bedraagt

het 3-jaars gemiddelde € 344. Bij de meerderheid van de fondsen liggen de kosten boven de € 200 per deelnemer. Per saldo acht

het bestuur de kosten acceptabel.

Het bestuur van BPZ heeft geen inzicht in de kosten van oprichting van het fonds. Deels zijn deze kosten ook toe te rekenen aan

het cao-traject waarin afspraken zijn gemaakt over het ontwerp van de regeling, de financiële opzet van het fonds en de inrichting

daarvan. Ook een ALM-studie ter ondersteuning van de financiële opzet vormde onderdeel van het cao-traject. De kwartiermakers

hebben in het kader van de inrichting dankbaar gebruik gemaakt van dergelijke analyses en daar waar nodig de analyses laten

aanvullen en uitbreiden. Tot het moment dat het fonds effectief van start ging op 1 januari 2015 en beschikte over premie-

inkomsten, zijn de kosten gedragen door de werkgevers. De kosten van de werkzaamheden van de kwartiermakers zijn eveneens

door de werkgevers gedragen tot 1 april 2015 in het kader van de implementatie en uitloop van werkzaamheden welke naar

oordeel van de oprichtende partijen niet toegerekend konden worden aan het reguliere bestuurswerk.
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De kosten in 2015 van vermogensbeheer zijn te onderscheiden naar de volgende kostencomponenten:

x € 1.000

Kosten per

beleggingscategorie

Beheerkosten Transactiekosten Totaal

Aandelen 36 0 36

Vastrentende waarden 33 2 35

Totale kosten exclusief kosten

valuta-afdekking

69 2 71

Kosten valuta-afdekking 0 2 2

Totale kosten inclusief kosten

valuta-afdekking

69 4 73

Overige

vermogensbeheerkosten

Kosten beheer BNP Paribas 6 6

Kosten Kasbank 88 17 105

Overige kosten 12 12

Totale overige

vermogensbeheerkosten

106 17 123

Totale kosten

vermogensbeheer

175 21 196

BPZ kent geen prestatie gerelateerde vergoedingen toe aan de vermogensbeheerder. De prestatie gerelateerde kosten zijn

derhalve nihil.

De totale kosten vermogensbeheer (inclusief transactiekosten) zijn € 196.000 in 2015. In procenten ten opzichte van het

gemiddeld belegd vermogen (50% van € 63.136.000 = € 31.568.000) zijn de kosten vermogensbeheer (inclusief transactiekosten)

0,62%. De kosten per deelnemer zijn € 24 en gebaseerd op de totale kosten gedeeld door het aantal deelnemers en

gepensioneerden.

De totale kosten vermogensbeheer (exclusief transactiekosten) zijn € 175.000 in 2015. In procenten ten opzichte van het

gemiddeld belegd vermogen zijn de kosten vermogensbeheer (exclusief transactiekosten) 0,55%.

De transactiekosten zijn € 21.000 in 2015. In procenten ten opzichte van het gemiddeld belegd vermogen zijn deze kosten 0,07%.

De overige vermogensbeheerkosten bestaan uit:

o De kosten van het beheer door BNP Paribas

o De kosten van Kasbank. Dit betreft onder meer bewaarloon, administratiekosten, bankkosten, de kosten voor tax reclaim en

transactiekosten.

o Overige kosten. De overige kosten betreffen de kosten voor de beleggingsadviseur.

De kosten in voorgaande tabel omvatten naast de kosten, zoals gerapporteerd in de jaarrekening, dus ook een uitsplitsing van

“onzichtbare kosten” voor beheer van onderliggende beleggingsfondsen. Hiervan zijn de kosten verwerkt in het

beleggingsrendement en de schatting van kosten van de individuele transacties. In de jaarrekening worden alleen (directe) kosten

getoond die het fonds op factuurbasis betaalt aan de tegenpartijen, waardoor deze cijfers niet aansluiten. Het doel van deze tabel

is om extra inzicht te verschaffen in lijn met het rapport van de Pensioenfederatie “Aanbevelingen uitvoeringskosten” dat in

februari 2016 is gepubliceerd.
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De totale kosten uitgedrukt in het gemiddeld belegd vermogen zijn relatief hoog te noemen. De kosten moeten echter worden

gezien in relatie tot het feit dat BPZ een startend fonds is. De portefeuille moet nog verder worden opgebouwd. Met name de

vaste kosten zoals bijvoorbeeld die van de custodian Kasbank drukken in het eerste jaar relatief zwaar op het vermogen. Na

afloop van het tweede jaar zullen deze vaste kosten ceteris paribus de helft bedragen gemeten in procentpunten omdat het

gemiddelde belegd vermogen dan verdubbeld is ten opzichte van het eerste jaar. Ook impliceert de opbouw van de portefeuille

dat er relatief veel transactiekosten (aankoopkosten) worden gemaakt. Als gevolg van het startende karakter van het fonds zijn de

kosten als totaal percentage daardoor lastig te benchmarken. Het bestuur is van mening dat de kosten in euro’s in lijn liggen met

hetgeen gebruikelijk is in de markt.

Pensioenfondsbesturen moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving en controle hebben over alle risico’s die zich voordoen.

De Pensioenwet verplicht het bestuur tot het treffen van maatregelen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering. Deze

verplichting gaat verder dan de maatregelen die het bestuur heeft getroffen op het gebied van compliance en de gedragscode die

het fonds heeft. Het gaat om een risicobeleid, waarbij integriteitsrisico’s en ook andere risico’s in kaart worden gebracht.

DNB volgt het risicomanagement van fondsen nauwgezet. Voor DNB geldt dat het bestuur van een pensioenfonds uiteindelijk

altijd voor alles verantwoordelijk is. Deze verantwoordelijkheid kan het pensioenfonds niet uitbesteden. Daarbij is integraal

risicomanagement meer dan een proces alleen. Het omvat ook continue beoordeling en daar waar nodig bijsturing. Integraal

risicomanagement is niet statisch. Het moet worden aangepast aan de veranderende omstandigheden. Dat vraagt van het bestuur

van het pensioenfonds risicobewustzijn, gezond verstand, kennis en een voortdurende kritische houding. Het risicobeheer is in

2015 regelmatig door het bestuur besproken. Het betreft niet alleen financiële risico’s maar ook niet-financiële risico’s. In het

verslagjaar is veel aandacht besteed aan het renterisico (vanwege de lage rente) en het uitbestedingsrisico (omdat BPZ een

nieuw fonds is en te maken heeft met diverse nieuwe uitbestedingspartijen).

3.7.1 Integraal risicomanagement bij BPZ

Het risicomanagement van BPZ is er niet op gericht om risico’s per definitie uit sluiten, maar om risico’s op een verantwoorde

wijze te beheersen. Dit vereist allereerst een grondige analyse van de risico’s waarmee het pensioenfonds wordt c.q. kan worden

geconfronteerd. Vervolgens is het ontwerpen en uitvoeren van een stelsel van beheersmaatregelen, alsmede de monitoring van

de effecten daarvan, nodig. Het Integraal risicomanagement is ingericht op basis van het ‘three lines of defense’-model.

o Het bestuur is primair verantwoordelijk voor de resultaten, operatie, compliance en effectieve controle van de risico’s

(de eerste lijn).

o De tweede lijn toetst en adviseert over de eerstelijns risicomanagementactiviteiten. Hierin is een rol voor het

belanghebbendenorgaan en externe adviseurs.

o De externe accountant en waarmerkend actuaris alsook de raad van toezicht (derde lijn) geven een oordeel over ontwerp en

effectiviteit van de beheersing, inclusief eerste- en tweedelijns risicomanagementactiviteiten.

In de praktijk wordt de ‘first line of defense’ al voor een belangrijk deel (indirect) ingevuld door of via ingehuurde partijen (externe

uitvoerders, bestuursondersteuning, custodian, etc.). Vanwege de uitbesteding werken sommige risico-items als communicerende

vaten: zo is het operationele risico beperkt, terwijl het uitbestedingsrisico juist hoger is omdat alles is uitbesteed.

De verschillende risico’s kennen verschillende rapportages. Deze rapportages worden in het bestuur besproken.

3.7.2 De belangrijkste risico’s

De belangrijkste risico’s waarmee BPZ kan worden geconfronteerd zijn de volgende:

Financiële risico’s

o renterisico

o marktrisico

o valutarisico

o kredietrisico
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o liquiditeitsrisico

o verzekeringstechnisch risico

Niet-financiële risico’s

o uitbestedingsrisico en operationeel risico

o integriteitsrisico

o juridisch risico

o reputatierisico

Deze individuele risico’s worden achtereenvolgens beschreven. Daarbij wordt aangegeven:

o welke mate van risico BPZ wenst te lopen. Dit wordt de risicobereidheid genoemd;

o hoe dat risico wordt beoordeeld vóór het treffen van beheersmaatregelen. Dit is het zogenoemde bruto risico;

o welke beheersingsmaatregelen zijn getroffen en hoe groot het risico daarna is, het zogenoemde netto risico.

BPZ heeft er thans voor gekozen om de grootte van de risico’s aan te duiden met de indeling hoog, midden of laag.

Voor de financiële risico’s zal voorts een indicatie worden gegeven van de impact van het risico op de dekkingsgraad dan wel

anderszins.

Renterisico

Dit is het risico dat rentefluctuaties kunnen leiden tot ongewenste effecten op de balans en het resultaat, als gevolg van het niet

op elkaar afgestemd zijn van de beleggingen en de pensioenverplichtingen in termen van rentevoet en rente typische looptijden.

Het risico wordt als hoog ingeschat vanwege de karakteristieken van het fonds. BPZ is namelijk per 1 januari 2015 gestart met de

opbouw van pensioen en heeft daardoor pensioenverplichtingen met een lange looptijd. Pensioenverplichtingen met een lange

looptijd zijn erg gevoelig voor rentefluctuaties. Het bruto renterisico is dan ook hoog.

Het renterisico dat BPZ bereid is te lopen, is middel / laag. Het risico wordt niet volledig afgedekt, omdat het bestuur ervan uitgaat

dat de huidige lage rente op termijn weer terug zal gaan naar een hoger niveau, dat meer in lijn ligt met het langjarig gemiddelde.

Het fonds beheerst het renterisico door het voor een belangrijk deel af te dekken. Strategisch wordt het renterisico door middel

van de matching portefeuille in principe voor 75% afgedekt, waarbij geldt dat deze 75% wordt gemeten aan de zuivere

marktwaarde van de nominale verplichtingen. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de afdekking van het renterisico van de

pensioenverplichtingen gewaardeerd tegen de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur niet uit mag gaan boven 100%.

Deze randvoorwaarde leidt er door de lange looptijd van de pensioenverplichtingen en de huidige lage rentestanden, nu toe dat

de renteafdekking gemeten aan de zuivere marktwaarde onder de 75% ligt. Eind 2015 komt een renteafdekking op zuivere

marktwaarde van afgerond 65%, nagenoeg overeen met een renteafdekking van 100% op basis van de door DNB gepubliceerde

rentetermijnstructuur. De afdekking van het renterisico wordt vormgegeven in de matching portefeuille, die voor een belangrijk

deel wordt ingevuld met LDI-pools met verschillende looptijden, zodanig dat naast het renterisico ook het zogenoemde

curverisico wordt ondervangen. Door deze beheersmaatregel is het netto renterisico nu laag.

Renterisico

Risicobereidheid Middel / laag

Bruto risico vóór beheersmaatregelen Hoog

Netto risico na beheersmaatregelen Laag

Indicatie impact risico na beheersmaatregelen Als de rente bij alle looptijden met 0,1% daalt, dan daalt

de dekkingsgraad van de opgebouwde pensioen-

verplichtingen met circa 0,02%-punt.

Een 0,1%-punt lagere rente leidt ook tot een duurdere

pensioenopbouw. Omdat BPZ een startend fonds is, leidt

een duurdere pensioenopbouw tot een daling van de

dekkingsgraad. Eind 2015 leidt de duurdere pensioen-

opbouw bij een daling van de rente met 0,1%, tot een

daling van de dekkingsgraad met circa 0,1%-punt.
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Marktrisico

Het risico als gevolg van het blootstaan aan wijzigingen in marktprijzen van verhandelbare financiële instrumenten binnen de

beleggingsportefeuille. Het bruto risico is hoog, gezien ook de omvang van de aandelenbeleggingen (40%) van BPZ binnen de

totale beleggingsportefeuille. BPZ is bereid een hoog / middel risico te lopen. De reden daarvoor is dat wordt beoogd om de

positieve kant van het risico, het zogenoemde opwaarts potentieel, te benutten ten behoeve van de financiering van

voorwaardelijke toeslagverlening. Door het bestuur is er dan ook bewust voor gekozen om het marktrisico niet af te dekken. Het

beleid aangaande dit risico wordt vastgesteld door middel van een ALM-proces.

De beleggingsmix wordt zodanig vastgesteld dat het marktrisico acceptabel is. Er wordt binnen de mogelijkheden van een

startend pensioenfonds wel gebruik gemaakt van spreiding over en binnen de verschillende beleggingscategorieën. Deze

spreiding leidt tot enige verlaging van het risico.

Marktrisico

Risicobereidheid Hoog / middel

Bruto risico vóór beheersmaatregelen Hoog

Netto risico na beheersmaatregelen Hoog / middel

Indicatie impact risico na beheersmaatregelen Als de waarde van alle aandelen met 10% daalt, dan daalt

de dekkingsgraad met ongeveer 5%.

Valutarisico

Het risico van onvoldoende afstemming tussen activa en passiva op het gebied van vreemde valuta. Voor BPZ geldt dat het

valutarisico in de return portefeuille aanwezig is, omdat daarin aandelen zitten die zijn genoteerd in een andere valuta dan de

euro.

Het bruto risico wordt door het bestuur als hoog / middel beoordeeld. Het valutarisico dat BPZ bereid is te lopen, is middel.

Deze risicobereidheid is onder meer ingegeven door het ECB beleid dat is gericht op verzwakking van de Euro met het oog op de

inflatiedoelstelling van 2%.

De beheersing van het valutarisico vindt plaats door gedeeltelijke afdekking van het valutarisico op de grote valuta, zijnde de

Amerikaanse Dollar, het Britse Pond, de Japanse Yen en de Zwitserse Frank. De afdekking van het valutarisico op de vele

andere, kleinere valuta wordt achterwege gelaten, omdat een afdekking niet kostenefficiënt kan worden uitgevoerd.

Het bestuur heeft besloten om voor 2015 en 2016 het valutarisico voor de belangrijkste valuta’s strategisch voor 50% af te

dekken. Het bestuur heeft op 12 mei 2015 het tactische besluit genomen de posities in de Amerikaanse Dollar voor 25% af te

dekken.

Valutarisico

Risicobereidheid Middel

Bruto risico vóór beheersmaatregelen Hoog / Middel

Netto risico na beheersmaatregelen Middel

Indicatie impact risico na beheersmaatregelen Als de waarde van alle buitenlandse valuta’s met 10%

daalt, dan daalt de dekkingsgraad met ongeveer 4%.

Kredietrisico

Het risico dat een tegenpartij contractuele of andere overeengekomen verplichtingen (waaronder verstrekte kredieten, leningen,

vorderingen en ontvangen garanties) niet nakomt, bijvoorbeeld door faillissement of door het aan restricties onderhevig zijn van

buitenlandse betalingen. Bij het gebruik maken van rentederivaten en valutatermijncontracten ontstaan kredietrisico’s op de

tegenpartijen wanneer de derivaten een positieve marktwaarde hebben. Het bruto kredietrisico is als middel beoordeeld.

Het kredietrisico dat BPZ thans bereid is te lopen, is laag.

Het risico wordt beheerst door selectie van solide tegenpartijen en tegenpartijlimieten (al dan niet in combinatie met

zekerheidsstellingen) en door een zeer frequente uitwisseling van onderpand. Het fonds maakt in de eerste paar jaar van bestaan

geen direct gebruik van afdekking van dit risico door middel van rentederivaten, buiten de rentederivaten in de LDI fondsen.

Het pensioenfonds heeft beleid vastgelegd ten aanzien van minimale creditratings van tegenpartijen.
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Kredietrisico

Risicobereidheid Laag

Bruto risico vóór beheersmaatregelen Middel

Netto risico na beheersmaatregelen Laag

Indicatie impact risico na beheersmaatregelen Als het kredietrisico dat het fonds nu loopt en dat is

berekend volgens de rekenregels behorend bij het vereist

eigen vermogen, zich nu volledig voordoet, dan daalt de

dekkingsgraad van het fonds met circa 3%.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat liquiditeitstekorten kunnen optreden als gevolg van het onvoldoende op elkaar afgestemd zijn van de timing en de

omvang van inkomende en uitgaande kasstromen. Uit hoofde van derivaten(constructies) kan ook een liquiditeitsrisico ontstaan.

Tevens wordt onder liquiditeitsrisico de verhandelbaarheid van beleggingsstukken verstaan. Dit risico is in het beleggingsbeleid

geïntegreerd en wordt gemonitord. De beleggingen zijn onder normale marktomstandigheden liquide. Het bruto liquiditeitsrisico is

beoordeeld als laag. Omdat BPZ een startend pensioenfonds is met maandelijks premie inkomsten en relatief zeer lage

maandelijkse uitgaven, kan en is BPZ in staat een relatief hoog liquiditeitsrisico dragen.

Elk jaar wordt er een liquiditeitsbegroting opgesteld, die vervolgens maandelijks wordt gemonitord en zonodig bijgesteld. Hiermee

wordt bij de invulling van de beleggingen rekening gehouden. De liquiditeitsbehoefte is in kaart gebracht en daarin kan thans

volledig worden voorzien vanuit de maandelijkse premie inkomsten.

Liquiditeitsrisico

Risicobereidheid Middel

Bruto risico vóór beheersmaatregelen Laag

Netto risico na beheersmaatregelen Laag

Indicatie impact risico na beheersmaatregelen Als de met valutatermijncontracten afgedekte

buitenlandse valuta’s met 20% stijgen, dat is er uit hoofde

van die valutatermijncontracten ultimo 2015 een

liquiditeitsbehoefte van afgerond € 1,5 miljoen.

Verzekeringstechnisch risico

Het risico dat uitkeringen (nu dan wel in de toekomst) niet gefinancierd kunnen worden vanuit premie- en/of beleggingsinkomsten,

als gevolg van onjuiste en/of onvolledige (technische) aannames en grondslagen. Bij het verzekeringstechnisch risico

onderscheiden zich de volgende risicosoorten:

o het langlevenrisico is het risico dat mensen later overlijden dan aangenomen in de veronderstellingen;

o het kortlevenrisico is het risico dat mensen eerder overlijden dan aangenomen in de veronderstellingen. Op dat moment gaat

voor de deelnemers met een partner en/of kinderen een partner- en/of wezenpensioen in.

o arbeidsongeschiktheid: in de technische voorzieningen houdt het fonds een voorziening aan voor deelnemers aan wie

premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verleend.

Het bruto verzekeringstechnisch risico is als middel beoordeeld. De risicobereidheid van BPZ bij dit risico is laag. De reden

daarvoor is wanneer dit risico te groot is, het op een ongewenste wijze bijdraagt aan de volatiliteit van de dekkingsgraad.

Beheersing vindt plaats doordat het fonds de meest recente overlevingstafel van het Actuarieel Genootschap bij de bepaling van

de technische voorzieningen hanteert, waarin begrepen de verwachte toekomstige verbetering van de levensverwachting.

Theoretisch zou deze aanname voldoende moeten zijn om de stijging van de levensverwachting in Nederland op te vangen.

Tevens hanteert het fonds een correctie voor de verwachte levensverwachting van de populatie van het fonds ten opzichte van de

totale Nederlandse bevolking (ervaringssterfte). Een hogere toename van de levensverwachting dan verwacht in deze

overlevingstafel zal gefinancierd moeten worden uit de return portefeuille en leiden tot een lagere toeslag. Periodiek zal het

bestuur de eigen correctiefactoren toetsen ten opzichte van de totale Nederlandse bevolking (ervaringssterfte).
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Het risicokapitaal voortvloeiende uit het arbeidsongeschiktheids- en kortlevenrisico heeft in de eerste jaren van bestaan van het

fonds een dusdanige omvang ten opzichte van de voorziening pensioenverplichtingen dat gekozen is voor volledige

herverzekering.

Verzekeringstechnisch risico

Risicobereidheid Laag

Bruto risico vóór beheersmaatregelen Middel

Netto risico na beheersmaatregelen Laag

Indicatie impact risico na beheersmaatregelen Een overgang naar een nieuwe overlevingstafel van

het Actuarieel Genootschap zal naar verwachting een

verlagend effect op de dekkingsgraad hebben van

ruwweg 0,5%-punt. Dit op basis van de aanpassing van

de vorige overlevingstafel.

Uitbestedingsrisico en operationeel risico

Het uitbestedingsrisico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van de aan derden uitbestede werkzaamheden (waaronder

administratie, vermogensbeheer, bestuursondersteuning en externe adviseurs) wordt geschaad, dan wel door deze derden ter

beschikking gestelde apparatuur en personeel wordt geschaad. Het operationele risico hangt samen met ondoelmatige of

onvoldoende doeltreffende back-up & recovery procedure, toegangsbeveiliging, testprocedures.

De hoogte van het uitbestedingsrisico vermogensbeheer wordt door het bestuur als middel geschat. Dit mede in het licht van de

zeker in de eerste jaren relatief eenvoudige opzet van het beleggingsbeleid. De hoogte van het uitbestedingsrisico administratie is

door het bestuur begin 2015 eveneens als middel geschat. Dit gezien de relatief simpele regeling zonder inbreng van het verleden

per 1 januari 2015. De risicobereidheid van BPZ voor wat betreft het uitbestedingsrisico is laag. Risico’s die zich kunnen voordoen

bij uitbesteding, kunnen snel leiden tot reputatieschade en BPZ wenst dat risico zeer te beperken.

Bij de uitbesteding verlangt het bestuur waarborgen ter beperking/voorkoming van de gesignaleerde risico’s. Daartoe worden

procedures opgenomen in de overeenkomst met de ‘aannemer’ voor de uitbestede werkzaamheden, bij voorkeur in de vorm van

een Service Level Agreement. Hierin worden in beginsel onderwerpen als kwaliteit, doorlooptijd, calamiteitbeheersing, tijdigheid,

alsmede beëindigingsclausules opgenomen. Er zal uitsluitend tot uitbesteding van werkzaamheden worden overgegaan als het

pensioenfonds voldoende waarborgen verkrijgt voor het handhaven van een beheerste en integere bedrijfsvoering alsmede ter

zake van fraudepreventie. Het bestuur zal tevens haar dienstverleners periodiek reviewen, vergoedingen toetsen en waar

gewenst een ‘second opinion’ vragen. Voor de controle op de administratie laat het bestuur de administrateur periodiek

verantwoording afleggen, onder meer door middel van het verstrekken van kwartaalrapportages en -overzichten.

Deze rapportages behelzen o.a.:

o de Service Level Agreement kwartaalrapportage van de administrateur over de dienstverlening;

o de registratie van de (financiële) gegevens van het pensioenfonds (maandelijks);

o de stand van zaken van betalingen door de aangesloten werkgevers (maandelijks);

o behandeling van klachten van de aangesloten ondernemingen en van (gewezen) deelnemers.

Het bestuur neemt ook mee in zijn beoordeling:

o de (jaarlijkse) bevindingen van de accountant over de door gevoerde administratie;

o eventuele signalen van de aangesloten werkgevers en van de (gewezen) deelnemers, al dan niet via de betrokken cao-

partijen.

De vermogensbeheerder handelt daarnaast conform het door het bestuur verleende beleggingsmandaat.
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Uitbestedingsrisico en operationeel risico

Risicobereidheid Laag

Bruto risico vóór beheersmaatregelen Middel

Netto risico na beheersmaatregelen Laag

Integriteitsrisico

Het risico dat de integriteit van het fonds wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, onethische gedragingen van de organisatie

in het kader van wet- en regelgeving en door het fonds opgestelde normen. Onderdelen van het integriteitsrisico zijn: benadeling

derden, voorwetenschap, witwassen, terrorismefinanciering, belangenverstrengeling, fraude en onbehoorlijk handelen. Integriteit

wordt mede ingevuld door het uitdragen van een integere bedrijfscultuur door het bestuur. Het bruto risico is door het bestuur als

middel / laag beoordeeld. De risicobereidheid is eveneens laag, omdat integriteit zeer hoog in het vaandel staat bij BPZ.

Het risico van benadeling door derden en belangenverstrengeling wordt beheerst doordat bij het fonds een gedragscode van

kracht is. De maatregelen tegen benadeling derden en belangenverstrengeling zijn hierin als artikelen opgenomen. Het bestuur

heeft een verklaring inzake beheerst beloningsbeleid afgegeven en vraagt van de externe partijen waarmee zij zaken doet ook

een verklaring in deze. Dit om handelen naar aanleiding van financiële prikkels te voorkomen.

Daarnaast heeft het bestuur contractueel met haar zakelijke relaties vastgelegd dat zij zich houden aan de geldende wet- en

regelgeving. Ook heeft het bestuur een incidenten- en klokkenluidersregeling opgesteld.

Het fonds heeft een externe compliance officer aangesteld. De compliance officer houdt toezicht op naleving van de gedragscode.

Het bestuur controleert periodiek of de gedragscode van de externe partijen verbonden aan het pensioenfonds minimaal

gelijkwaardig is aan de gedragscode van het pensioenfonds zelf. Eventuele afwijkingen worden alleen gemotiveerd door het

bestuur geaccordeerd. In aanvulling hierop voert het bestuur jaarlijks een risicoanalyse integriteit en belangenverstrengeling uit.

Het uitdragen van een integere bedrijfscultuur door het bestuur vindt onder meer plaats door:

o belangen afwegen bij besluitvorming (evenwichtigheid);

o consistent handelen;

o voorbeeldgedrag.

Integriteitsrisico

Risicobereidheid Laag

Bruto risico vóór beheersmaatregelen Middel / Laag

Netto risico na beheersmaatregelen Laag

Juridisch risico

Het risico samenhangend met (veranderingen in en naleving van) wet- en regelgeving, het mogelijk bedreigd worden van haar

rechtspositie, met inbegrip van de mogelijkheid dat contractuele bepalingen niet afdwingbaar of niet correct gedocumenteerd zijn.

Juridische risico’s kunnen zich onder meer voordoen op het gebied van de governance binnen het pensioenfonds, de

fondsdocumenten, de administratieve uitvoering, de verslaglegging, de beleggingen, de communicatie (de toeslagverlening kan

hierbij een belangrijke rol spelen) en de uitbestedingen. Het bruto risico is als laag beoordeeld. De risicobereidheid is ook laag.

Wat hierbij voor het fonds vooral van belang is, zijn de risico’s van de veranderende wet- en regelgeving en de wijze waarop deze

wijzigingen vertaald worden in het beleid, de uitvoering en de controlemechanismen binnen het pensioenfonds en de aan derden

uitbestede processen. Dit risico wordt beperkt doordat het bestuur zich onder andere op de hoogte laat houden door adviseurs en

de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en overige betrokken partijen helder heeft vastgelegd.

Eventuele aansprakelijkheid is voldoende formeel vastgelegd.

Juridisch risico

Risicobereidheid Laag

Bruto risico vóór beheersmaatregelen Laag

Netto risico na beheersmaatregelen Laag
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Reputatierisico

Het risico dat het vertrouwen van de achterban en de belanghebbenden afneemt. Het bestuur is zich bewust dat zeker in de

eerste jaren de sector kritisch zal meekijken omdat het hebben van een eigen bedrijfstakpensioenfonds nieuw is. Het bestuur

beoordeelt het reputatierisico als middel. De risicobereidheid van BPZ is laag, omdat het bestuur een goede reputatie zeer

belangrijk acht.

Ten einde het reputatierisico te beperken zal het bestuur adequaat moeten inspelen op mogelijke issues en haar achterban en de

belanghebbenden transparant, duidelijk en pro-actief moeten informeren.

Reputatierisico

Risicobereidheid Laag

Bruto risico vóór beheersmaatregelen Middel

Netto risico na beheersmaatregelen Laag

3.7.3 Risico’s die zich in 2015 hebben voorgedaan

In 2015 hebben zich voor BPZ de volgende risico’s voorgedaan:

· De rentes in 2015 hebben zich sterk bewogen. Bij de start van de beleggingen eind februari stonden de rentes al een stuk

lager dan eind 2014. Daarna daalden ze naar een historisch dieptepunt rond eind maart 2015. Vervolgens stegen de

rentes in korte tijd weer fors tot een tijdelijke hoogtepunt begin juli. De laatste maanden van 2015 lieten weer een daling

van de rentes zien. De sterk schommelende rentes hebben tot gevolg gehad dat er door het jaar heen regelmatig

pensioenopbouw werd aangekocht tegen lage rentes en dus een lage dekkingsgraad, zoals bijvoorbeeld bij de start van de

beleggingen.

Dat heeft er toe bijgedragen dat de dekkingsgraad uiteindelijk lager uitkwam dan bij de start van BPZ begin 2015 werd

verwacht op basis van de toen geldende de rentes. Het negatieve effect op de dekkingsgraad bedraagt circa 3%.

· De Nederlandsche Bank heeft in juli 2015 besloten om de UFR te wijzigen van een vaste 4,2% naar een 120-maands

voortschrijdend gemiddelde van de gerealiseerd 20-jaarsforward rente. Deze nieuwe methodiek leidde in juli 2015 tot een

UFR van 3,3%, wat betekende dat de pensioenverplichtingen tegen een lagere rente moesten worden gewaardeerd.

Dat heeft ook geresulteerd in een lagere dekkingsgraad dan verwacht. De toepassing van de nieuwe UFR heeft er toe

geleid dat de dekkingsgraad ruim 5% lager is uitgekomen.

· Zoals eerder vermeld lieten de eerste maanden van 2015 bijzondere ontwikkelingen zien op de financiële markten.

Zo stegen de aandelen in die eerste maanden sterk. Van deze ontwikkelingen heeft BPZ echter niet kunnen profiteren,

omdat met de belegging van de eerste maandpremies pas eind februari kon worden gestart. Uiteindelijk is gebleken dat in

de eerste maanden van 2015 de rendementen op aandelen en vastrentende waarden heel positief waren, terwijl de

rendementen in de rest van het jaar per saldo negatief waren. Deze ontwikkelingen zijn duidelijk terug te zien in het

rendement van -4,8% dat door BPZ op de aandelenbeleggingen is behaald. Dat negatieve rendement heeft een negatief

effect op de dekkingsgraad gehad van circa 2%.

· Op het gebied van de niet-financiële risico heeft zich een risico voorgedaan bij de uitbesteding. De implementatie van de

uitvoering van de pensioenregeling duurde op een aantal punten aanmerkelijk langer dan vooraf was aangegeven. Dat

heeft er toe geleid dat het bestuur heeft moeten ingrijpen. Dit heeft veel tijd en aandacht gevergd van het bestuur.

Uiteindelijk is de implementatie vertraagd afgerond. Het bestuur heeft een verbeterplan afgesproken, dat naar de toekomst

toe vertrouwen biedt dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Dat neemt niet weg dat het uitbestedingsrisico een

punt van aandacht en monitoring voor het bestuur blijft.
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3.7.4 Risicomanagement

Bij de oprichting van BPZ is het risicomanagement op de belangrijkste onderdelen vormgegeven en ingericht. In 2015 is er een

assessment belangenverstrengeling uitgevoerd en begin 2016 is de integriteitsrisicoanalyse gedaan. Het bestuur zal in 2016 een

verdere verdieping en invulling geven aan het integrale risicomanagement, de monitoring en de noodzakelijke risicorapportages.
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Uitvoering van de pensioenregeling

Het pensioenfonds voert de pensioenregeling uit zoals die is afgesproken door cao-partijen en vastgelegd in de “Collectieve

Arbeidsovereenkomst inzake Pensioenen 2015 voor de Zuivelindustrie”. De pensioenregeling is nader uitgewerkt in het

pensioenreglement en de statuten. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling

van het fonds. Daarnaast komen de wijzigingen in statuten en reglementen die in 2015 zijn doorgevoerd aan de orde.

Pensioensysteem en premiebijdragen

De pensioenregeling is een voorwaardelijk ge•ndexeerde middelloonregeling op basis van een collectieve beschikbare

premieregeling. De aangesloten ondernemingen zoals vermeld in het “Pensioenakkoord pensioen-cao 2015-2019” stellen

gemiddeld 17,1% van de som van de gemaximeerde salarissen beschikbaar. De aangesloten werkgevers dragen de actuarieel

gedempte premie af met een op- of afslag zodanig dat de gemiddelde premie 17,1% bedraagt. Deze op- of afslag wordt jaarlijks

vastgesteld. Indien deze pensioenpremie in een bepaald jaar niet voldoende is om de nagestreefde pensioenopbouw voor dat jaar

te realiseren, zal de pensioenopbouw in dat jaar naar rato van het premietekort lager worden vastgesteld, tenzij op andere wijze in

het premietekort kan worden voorzien. Het (extra) partner- en wezenpensioen wordt niet lager vastgesteld in geval van een

premietekort.

Toetredingsleeftijd

De toetredingsleeftijd is de eerste dag van de maand waarin de werknemer 21 jaar wordt of de latere datum van indiensttreding.

Er is aanspraak op partner- en wezenpensioen voor werknemers jonger dan 21 jaar.

Pensioenrichtleeftijd

Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de (gewezen) deelnemer 67 jaar

wordt.

Maximum pensioengevend salaris

Het maximale pensioengevend salaris is € 61.653 (2015). Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de loonronde in

de cao voor de zuivelindustrie.

Vaste salaris

Het vaste salaris is het vastgestelde schaalsalaris verhoogd met de persoonlijke toeslag en de vaste toeslagen. Vaste toeslagen

zijn de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering, de E.H.B.O-diplomatoeslag en de BHV-toeslag. Onder het vaste salaris wordt de

uitkering als bedoeld in artikel 30 lid 2 sub d van de cao voor de zuivelindustrie begrepen, alsmede de uitkering als bedoeld in

artikel 15 lid 2 sub d van de cao voor het hoger personeel in de zuivelindustrie.

Variabele salaris

Het variabele salaris is het totaal aan uitbetaalde variabele toeslagen. Als variabele toeslag wordt aangemerkt de toeslag uit

hoofde van arbeid in ploegendienst, arbeid op onaangename uren, arbeid in het weekeinde, arbeid op feestdagen, vergoeding

van consignatie en extra opkomst en de over voornoemde variabele toeslagen berekende vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Beloning voor overwerk wordt niet als variabel salaris aangemerkt.
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Franchise

De franchise is € 15.000 (2015). De franchise wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de loonronde in de cao voor de

zuivelindustrie.

Pensioengrondslag A en B

Pensioengrondslag A is het vaste salaris op 1 januari van enig jaar of op latere datum van indiensttreding verminderd met de

franchise.

Pensioengrondslag B is het variabele salaris over het kalenderjaar voorafgaand aan de 1e januari van enig jaar.

Ouderdomspensioen

Jaarlijks wordt 1,55% van de pensioengrondslagen A en B aan ouderdomspensioen opgebouwd. Dit betreft de nagestreefde

pensioenopbouw. Bij premietekort wordt de opbouw van het ouderdomspensioen naar rato van het tekort verminderd.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen is op risicobasis verzekerd. Het is gelijk aan 1,3125% van de pensioengrondslagen A en B gerekend tot de

pensioenrichtleeftijd indien de deelnemer niet voordien zou zijn overleden. Het partnerpensioen wordt niet verminderd in geval van

premietekort.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen is op risicobasis verzekerd. Het is per kind gelijk aan 0,2625% van de pensioengrondslagen A en B gerekend

tot de pensioenrichtleeftijd indien de deelnemer niet voordien zou zijn overleden. Voor volle wezen wordt het wezenpensioen

verdubbeld. Het wezenpensioen wordt niet verminderd in geval van premietekort.

Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot het kind 18 jaar wordt. Kinderen die per week meer dan 20 uur onderwijs of een

beroepsopleiding volgen, ontvangen wezenpensioen tot hun 27ste jaar.

Extra nabestaandenpensioen (extra partner- en wezenpensioen)

Het pensioenfonds biedt aangesloten werkgevers de mogelijkheid een dekking voor extra nabestaandenpensioen (extra partner-

en wezenpensioen) over verstreken diensttijd op risicobasis te verzekeren bij het pensioenfonds indien en voor zover er over de

verstreken diensttijd geen aanspraak op nabestaandenpensioen blijft bestaan bij voorgaande pensioenuitvoerders van de

aangesloten werkgever. De deelnemers op wie per 31 december 2014 de cao inzake pensioen 2006 voor de zuivelindustrie van

toepassing is en die op 1 januari 2015 in dienst zijn bij een werkgever waarop de Pensioen-cao van toepassing is, krijgen indien

de aangesloten werkgever per 1 januari 2015 gebruik maakt van de hiervoor genoemde mogelijkheid een aanspraak op

nabestaandenpensioen over diensttijd tot 1 januari 2015. Deze extra aanspraak op nabestaandenpensioen is eenmalig

vastgesteld en opgegeven door de betrokken werkgever. Het verzekerde niet ingegane extra nabestaandenpensioen wordt niet

verminderd in geval van premietekort.

Voor de werkgever die als gevolg van een verleende dispensatie op een later moment kwalificeert als aangesloten werkgever en

daardoor toetreedt tot het pensioenfonds, geldt in plaats van de datum van 1 januari 2015 de latere datum van toetreding.

Het extra wezenpensioen is 20% van het extra partnerpensioen.

Premiebijdragen werkgevers

De premie is gemiddeld 17,1% van de som van de gemaximeerde salarissen.

Deelnemersbijdrage

De werkgever kan een eigen bijdrage in de kosten van de regeling op het loon van de deelnemer inhouden.

Toeslagen (voorwaardelijk)

Op de pensioenaanspraken en -rechten wordt jaarlijks een gelijke toeslag verleend indien de financiële positie van het

pensioenfonds dat mogelijk maakt. Het bestuur beslist jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken en -rechten worden

aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagtoezegging is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald.
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Ruil ouderdomspensioen voor partnerpensioen

Op de pensioneringsdatum en bij beëindiging van de deelneming voor de pensioneringsdatum maar uiterlijk op de pensioendatum

wordt voor de (gewezen) deelnemer die gehuwd is dan wel een partnerrelatie heeft die is geregistreerd in de registers van de

burgerlijke stand, een deel van de opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen omgezet in aanspraken op partner- en

wezenpensioen.

Keuzemogelijkheden

De pensioenregeling kent de volgende keuzemogelijkheden:

o vervroegen en uitstellen van het ouderdomspensioen al dan niet in combinatie met deeltijdpensioen;

o uitruil van pensioenaanspraken;

o variatie in hoogte van het pensioen.

Premievrije voortzetting pensioenopbouw

Gedurende de periode waarin de (gewezen) deelnemer recht heeft op een uitkering krachtens de WIA met een

arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% of meer wordt de pensioenopbouw, geheel of gedeeltelijk voortgezet, zonder dat

premie aan het pensioenfonds verschuldigd is. Hiervoor geldt het 6-klassensysteem. Er wordt alleen uitgegaan van

pensioengrondslag A.

Afkoop kleine pensioenen

De Pensioenwet bepaalt dat pensioenfondsen kleine pensioenen mogen afkopen. Kleine pensioenen zijn pensioenuitkeringen van

minder dan € 462,88 op jaarbasis (2015). Pensioenen onder de afkoopgrens worden conform de wettelijke mogelijkheden

afgekocht.

Wijziging statuten

o De statuten zijn op 5 november 2014, de datum van oprichting van BPZ, tot stand gekomen.

o In de statuten staat dat het bestuur bij huishoudelijk reglement nadere regelen vaststelt met betrekking tot de wijze van

functioneren van het bestuur, de samenstelling en wijze van functioneren van de commissies en de overige werkzaamheden

van het pensioenfonds. Na advisering hierover door het belanghebbendenorgaan heeft het bestuur besloten geen

huishoudelijk reglement op te stellen. De betreffende tekst wordt bij de eerstvolgende statutenwijziging verwijderd.

Wijziging uitvoeringsreglement

o Het bestuur heeft het uitvoeringsreglement op 19 december 2014 vastgesteld.

o Het belanghebbendenorgaan heeft hierover op 3 februari 2015 positief geadviseerd.

Wijziging pensioenreglement

o De eerste versie van het pensioenreglement is op 3 februari 2015, na een positief advies van het belanghebbendenorgaan,

tot stand gekomen.

o Het belanghebbendenorgaan is op 1 december 2015 akkoord gegaan met de, eerder door het bestuur geaccordeerde,

wijziging van het pensioenreglement. De belangrijkste wijzigingen waren:

o De definitie van partner is aangepast omdat het pensioenreglement ziet op de partner van (gewezen) deelnemers

en gepensioneerden en niet specifiek op de partner van werknemers. Bovendien hebben cao-partijen besloten het

partnerbegrip in lijn te brengen met de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid. Dit heeft tot gevolg dat een

notariële samenlevingsovereenkomst niet vereist is om aan het partnerbegrip te voldoen. Het is voldoende

gedurende ten minste zes maanden op hetzelfde adres ingeschreven te staan volgens de Basisregistratie

Personen.

o Ingeval van waardeoverdracht worden extra aanspraken op ouderdoms-, partner- en wezenpensioen toegekend in

de verhouding 100:70:14. Diverse artikelen zijn hierop aangepast.
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o In geval van scheiding van een (gewezen) deelnemer gaat de afgesplitste aanspraak op partnerpensioen na

overlijden van de ex-partner standaard weer deel uit maken van de pensioenaanspraken van de (gewezen)

deelnemer zolang deze niet met pensioen is gegaan. Artikel 27 is hierop aangepast.

o Er zijn flexibiliseringsfactoren opgenomen alsmede enkele voorbeelden zodat de mogelijkheden en het gebruik van

de flexibiliseringsfactoren inzichtelijker gemaakt worden.

In de op de volgende pagina’s opgenomen jaarrekening staan de financiële gegevens over de periode van 5 november 2014 tot

en met 31 december 2015 vermeld.

De Meern, 14 juni 2016

A.N. Jager

Voorzitter

M. de Gelder

Bestuurslid

H.J. Hoos

Bestuurslid
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Belanghebbendenorgaan

Het belanghebbendenorgaan bestaat uit:

• Joris Aarts

• Erik Jan Blankenstijn (voorzitter)

• Jan Bodde

• Hanneke van Middelaar

• Harry Vellenga

Daarnaast is er één vacature, die opgevuld zal worden door Peter Oosterlee na goedkeuring door DNB in de loop van 2016. Hij

woont vanaf september 2015 de vergaderingen bij als aspirant lid. De benoemingstermijn van de leden is in beginsel vier jaar, met

een roulerend aftreedschema. Dat betekent dat de eerste benoeming voor twee, drie of vier jaar is. Het aftreedschema staat

beschreven in hoofdstuk 1.5.1.

Het belanghebbendenorgaan heeft verschillende bevoegdheden die zijn vastgelegd in de statuten van het fonds. Het Bestuur legt

verantwoording af aan het belanghebbendenorgaan aangaande het beleid en de uitvoering hiervan (art 14.5). Het

belanghebbendenorgaan velt een oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van de jaarrekening, jaarverslag en

andere informatie. Dit oordeel wordt in het jaarverslag gepubliceerd (art 14.6). Dit hoofdstuk van het jaarverslag vormt dit oordeel,

alsmede de overige activiteiten die het belanghebbendenorgaan afgelopen jaar heeft ondernomen.

Naast dit oordeel heeft het belanghebbendenorgaan goedkeuringsrecht voor o.a. de volgende besluiten (art 14.12):

• Vaststellen premie, toeslagenbeleid, korten van aanspraken

• Vaststellen strategisch beleggingsbeleid

• Het benoemen en ontslaan van de accountant en certificerend actuaris

• Vaststellen eventueel herstelplan

• Liquidatie, fusie of splitsing van het fonds

• Wijziging van de statuten of reglementen

Daarnaast wordt het bestuur benoemd op basis van een bindende voordracht van het belanghebbendenorgaan (art 4.2). Dit is

een van de belangrijkste taken van het orgaan.

Naast bovenstaande goedkeurings- en benoemingsrechten mag het belanghebbendenorgaan op grond van artikel 14.8 advies

uitbrengen aan het bestuur over tal van zaken, waaronder beloningsbeleid, profielschetsen van bestuur en raad van toezicht,

vaststelling jaarrekening, communicatiebeleid, vorm en inrichting van intern toezicht, etc.

Ons pensioenfonds kent een onafhankelijk bestuur. De leden van het belanghebbendenorgaan vertegenwoordigen de werkgevers

en werknemers vanuit de deelnemende bedrijven. Op grond van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de bevoegdheden

van het belanghebbendenorgaan groot zijn, en dat voor veel belangrijke besluiten minimaal advies en vaak instemming van het

belanghebbendenorgaan nodig is.
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Het belanghebbendenorgaan kwam voor het eerst in november 2014 bij elkaar bij de opstart van het pensioenfonds. Veel werk

was reeds verzet door de oprichtende partijen en de kwartiermakers (de heren Jager, De Gelder en Van der Meer). In de loop van

december 2014 en januari 2015 waren de benoemingen van de BO-leden officieel door DNB goedgekeurd en kon het fonds ook

echt van start. Per kwartaal is er (minimaal) één vergadering met het bestuur. Soms schuift de raad van toezicht ook bij deze

vergadering aan. Voorafgaand aan de vergadering heeft het belanghebbendenorgaan vaak een eigen vergadering waarin de

prioriteiten en aandachtspunten benoemd worden. In totaal zijn er in de periode november 2014 – december 2015 twaalf BO-

vergaderingen geweest. De volgende punten kwamen aan de orde in de vergaderingen met het bestuur, vaak terugkerend:

• Dekkingsgraad

• Resultaten (beleggingen, verplichtingen, uitvoeringskosten)

• Uitvoering (Syntrus Achmea)

• Communicatie

• Adviesaanvragen omtrent verschillende regelingen, ABTN

• Goedkeuringsaanvragen omtrent beleggingsbeleid, herstelplan etc.

Tevens hebben we begin 2016 een opleidingsdag gehad samen met bestuur en raad van toezicht.

Specifiek willen we stilstaan bij de volgende belangrijke activiteiten in 2015:

Bestuursbenoeming

Eén van de belangrijkste taken van het belanghebbendenorgaan is het doen van een bindende voordracht voor nieuwe

bestuursleden. Bij de start van het fonds waren er drie kwartiermakers en moest het bestuur nog benoemd worden. Qua

governance structuur is gekozen voor een onafhankelijk bestuursmodel voor het BPZ. Het belanghebbendenorgaan en de

oprichtende partijen wilden professionele en deskundige bestuurders op pensioen en beleggingsgebied benoemen, waarbij er een

evenwichtige verdeling van kennis en ervaring bestaat tussen de drie bestuursleden.

Bij de beoordeling is specifiek gekeken naar kennis op actuarieel gebied, beleggingen, besturen & interne controle. Daarnaast

spelen onafhankelijkheid en overtuigingskracht een belangrijke rol. Na zorgvuldige selectie zijn destijds de heren Jager, De Gelder

en Suarez Menendez benoemd. De twee eerstgenoemden waren ook reeds kwartiermaker en derhalve bij de opstart van het

fonds in 2014 betrokken. Hierdoor kon het bestuur direct efficiënt en effectief starten.

In de loop van het jaar gaf de heer Suarez Menendez aan een andere functie te gaan bekleden die niet te combineren valt met

BPZ. In het daaropvolgende selectietraject is met meerdere kandidaten gesproken en na zorgvuldige selectie de heer Hoos

benoemd, met name vanwege zijn kennis en ervaring op het gebied van vermogensbeheer.

Benoeming actuaris en accountant

Bij de start van het fonds dient de uitvoerder, vermogensbeheerder, custodian, actuaris en accountant nog geselecteerd en

benoemd te worden. Bij veel van deze trajecten heeft het belanghebbendenorgaan reeds in de selectie een actieve rol gespeeld,

met name bij de certificerend actuaris en de accountant, omdat het belanghebbendenorgaan daar instemmingsrecht heeft. Bij alle

gesprekken waren één of meerdere leden van het orgaan aanwezig. In consensus met het bestuur kon een voor het BPZ juiste

actuaris en accountant geselecteerd worden.

Herstelplan

In het eerste jaar is het eigen vermogen van het fonds onder het vereist eigen vermogen gekomen, waardoor een herstelplan

geschreven moest worden. De parameters voor dit plan worden vastgesteld door DNB. Uit dit plan blijkt dat het fonds in

(maximaal) tien jaren herstelt en dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Het bestuur heeft het herstelplan uitgebreid met

het belanghebbendenorgaan besproken en het orgaan heeft dit plan goedgekeurd.

Vaststellen ABTN, pensioenreglement en diverse interne reglementen

Bij een startend fonds dienen alle documenten, regelingen en beleidsvoornemens voor de eerste keer opgeschreven te worden.

Qua administratieve organisatie legt dat veel druk op zo’n eerste jaar. Het bestuur heeft een veelheid aan regelingen en
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beleidsvoornemens voorbereid en deze afgestemd met het belanghebbendenorgaan. Een belangrijk deel van onze tijd is besteed

aan het bestuderen en bespreken van de ABTN (actuariële en bedrijfstechnische nota), pensioenreglement, uitvoeringsregeling,

klachten- en geschillenregeling, beloningsbeleid, integriteitsbeleid, en diverse andere interne regelingen.

In de pensioenwet staat in artikel 115c, lid 7 de bevoegdheid van het belanghebbendenorgaan omtrent de beoordeling van het

bestuur beschreven:

“Het belanghebbendenorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van

het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur

uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur

daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.”

Het fonds heeft als missie om een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds te zijn voor haar deelnemers, pensioengerechtigden

en aangesloten werkgevers. Het motto is clean, lean and mean. Om invulling aan dit motto te geven , is een analyse gemaakt van

de activiteiten en taken die het bestuur zelf uitvoert en taken/activiteiten die zij uitbesteedt. Het bestuur heeft veel aandacht aan

deze analyse geschonken, alsmede aan het uitbestedingsproces. De uitbestede taken en activiteiten vallen immers volledig onder

de verantwoordelijkheid van het bestuur. De samenwerking met de uitbestedingspartners dient contractueel goed vastgelegd te

worden, en de uitvoering daarna goed gemonitord. Het bestuur heeft hard gewerkt om alle activiteiten beheerst en effectief op te

starten, en haalt waar nodig externe expertise in huis. Over het algemeen is de uitbesteding goed gegaan. In 2015 waren er wel

enige opstartproblemen bij de pensioenuitvoerder. Het bestuur heeft daar veel tijd aan besteed.

Daarnaast vragen we aandacht voor de managementrapportage (KPI rapportage). De rapportage is qua opbouw goed, maar sluit

niet altijd aan met de onderliggende cijfers. Voor 2016 is het van belang dat deze rapportage altijd klopt. Zodat deze informatie

gebruikt kan worden om te besturen.

Bovenstaande laat onverlet dat het bestuur op een adequate wijze het pensioenfonds heeft ingericht. Wij achten het bestuur

capabel om de uitbestedingspartners goed te kunnen managen en de bijbehorende risico’s goed in te kunnen schatten. Dat

laatste blijkt ook uit de ABTN en de gesprekken die wij met bestuur hierover hebben gehad. Tevens verliest het bestuur het motto

(clean, lean and mean) hierbij niet uit het oog. Met uitvoeringskosten van € 175 per deelnemer per jaar, zit het fonds op een lager

kostenniveau dan verwacht mag worden van een fonds van ongeveer 8.000 deelnemers, een goede prestatie!

Het pensioenbeleid is gericht op een betrouwbaar pensioen, mogelijk met indexatie, en liefst zonder pensioenkortingen. Het

bestuur heeft geen invloed op de pensioen-cao van de deelnemende bedrijven en de premie ligt vast. Binnen die kaders dient het

bestuur invulling te geven aan een betrouwbaar pensioenbeleid. Gegeven de marktomstandigheden vindt het

belanghebbendenorgaan het prudent dat er over 2015 niet geïndexeerd wordt, zoals het bestuur heeft voorgesteld. Daarnaast

heeft het belanghebbendenorgaan met instemming gereageerd op het voorstel van het bestuur om de komende jaren te streven

naar een gelijke pensioenopbouw als in 2015, namelijk 1,55%. Dit komt de betrouwbaarheid van het fonds ten goede.

Uiteindelijk dient het resultaat en derhalve de indexatie mogelijk gemaakt te worden in de beleggingsportefeuille. Echter

vanzelfsprekend binnen de risico’s die het fonds kan en wil aangaan. Derhalve is de portefeuille onderverdeeld in een matching

(60%) en een return portefeuille (40%). Bij de opstart in de eerste maanden kon niet altijd op tijd belegd worden, mede omdat de

instroom van de premies niet altijd goed voorspelbaar was. Hierdoor ligt het beleggingsresultaat onder de benchmark. Daarnaast

is gebleken dat het werkelijke beleggingsresultaat van BPZ significant onder dat van de gemiddelde pensioenfondsen ligt. Dat

komt met name omdat BPZ op 1 januari 2015 nog geen belegd vermogen had en de beleggingen alleen uit de lopende premies

van 2015 komen. Andere fondsen waren reeds vol belegd en konden op die manier profiteren van de beleggingswinsten in de 1e

helft van 2015. Vanzelfsprekend kan het bestuur aan het laatste niets doen, maar het geeft wel het belang van het

beleggingsresultaat aan. Wij verwachten van het bestuur dan ook dat zij in 2016 veel aandacht aan het vermogensbeheer,

inclusief de beheersing van de risico’s, zullen besteden. Ten aanzien van die risico’s geldt dat het renterisico voor het BPZ het

grootste risico is, zeker gezien de lange duratie van ons startend fonds. De opmerkingen van de certificerend actuaris omtrent de

bandbreedtes van het renterisicomanagement dienen dan ook meegewogen te worden in het beleid voor 2016.
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In 2015 waren slechts enige beleggingsfondsen geselecteerd, voor 2016 heeft het bestuur de portefeuille uitgebreid. Dit is

gebeurd na advies van de vermogensbeheerder en een externe adviseur. Het belanghebbendenorgaan vindt het belangrijk dat

het bestuur zich extern laat adviseren bij dit soort beslissingen, dit gecombineerd met het hebben van een eigen visie, zoals van

een professioneel bestuur verwacht mag worden. Het belanghebbendenorgaan is tevreden over het door het bestuur gevolgde

proces bij de definiëring van het nieuwe beleggingsbeleid.

Ook op het gebied van communicatie is het motto clean, mean and lean. Alle deelnemers zijn gedurende het jaar op een

adequate manier geïnformeerd middels de startbrief en tevens zijn inloggegevens voor de website verstrekt. Het

belanghebbendenorgaan staat achter het communicatiebeleid van het bestuur en het streven om zoveel mogelijk digitaal te

communiceren.

Het totale oordeel

Het belanghebbendenorgaan is van oordeel dat het bestuur op effectieve en prudente wijze invulling heeft gegeven aan het

besturen van het pensioenfonds. Zeker gezien de marktomstandigheden en het feit dat het een startend fonds is, is dat een

prestatie die respect verdient.

Tot slot

Het belanghebbendenorgaan wil tot slot dank zeggen aan het bestuur voor alle inspanningen gedurende het afgelopen jaar. De

bevlogenheid, expertise, flexibiliteit en openheid waarmee dat gebeurd is, geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Er is een open

samenwerking tussen bestuur en belanghebbendenorgaan waarin ruimte voor discussie is; dat wordt gewaardeerd. Daarnaast wil

het belanghebbendenorgaan zijn dank uiten aan de leden van de raad van toezicht voor hun onafhankelijke rol en ook dank aan

mevrouw Flinsenberg en mevrouw Duin-Numan van Syntrus Achmea voor de ondersteuning in het afgelopen jaar.

Het bestuur dankt het belanghebbendenorgaan voor de betrokkenheid en de plezierige professionele relatie. Het

belanghebbendenorgaan is voor ons als bestuur heel belangrijk. Niet alleen vanwege de formele rol, maar ook om de feedback uit

de praktijk die werkgevers en werknemers ons fonds geven over hoe zij het fonds als deelnemer en aangesloten werkgever

ervaren. Wij zijn verheugd over het oordeel van het belanghebbendenorgaan. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de verdere

samenwerking met het belanghebbendenorgaan een positieve bijdrage zal leveren aan ons fonds. Het bestuur wil het

belanghebbendenorgaan dan ook hartelijk danken voor haar inzet.
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Raad van toezicht

De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) is op 5 november 2014 opgericht. Dit

betekent de oprichting van een nieuw pensioenfonds in een uitdagende tijd voor pensioenfondsen. Daarnaast heeft het

pensioenfonds een specifieke structuur door de keuze voor een professioneel bestuur.

De raad van toezicht heeft op basis van haar werkzaamheden de volgende aandachtspunten en aanbevelingen geformuleerd.

· Het bestuur heeft aangegeven in 2016 meer strategisch/bestuurlijk te willen functioneren. De raad van toezicht ondersteunt

dit en zal dit in 2016 monitoren.

· Het bestuur heeft aangegeven dat het risicomanagement voor de zomer van 2016 verder zal worden opgepakt en nader

vorm gegeven. De raad van toezicht ondersteunt dit en zal dit in 2016 monitoren.

· De gekozen kostenefficiënte opzet van het fonds vraagt de aandacht, aangezien voorkomen moet worden dat hierdoor

binnen het bestuur te veel nadruk komt te liggen op uitvoerende taken.

· De raad van toezicht beveelt aan om met betrekking tot het risicomanagement tevens zogenaamde “what-if”-scenarios te

betrekken.

· Het pensioenfonds heeft een beleid inzake maatschappelijk verantwoord beleggen. De raad van toezicht beveelt aan dit

beleid waar mogelijk te verduidelijken en te bevestigen naar de stakeholders. Tevens beveelt de raad van toezicht aan om

ook over de mogelijke nadelen van dit beleid te communiceren. Hierbij kan worden gedacht aan:

o Het feit dat het maatschappelijk verantwoord beleggen in emerging markets op dit moment niet mogelijk lijkt.

o De additionele kosten, zowel direct als indirect van maatschappelijk verantwoord beleggen.

· De raad van toezicht beveelt aan om beleggingen in obligaties waarbij rendementsoverwegingen een belangrijke rol spelen in

het proces van de verbetering van het risicomanagement mee te nemen.

· De raad van toezicht beveelt aan om het tegenpartijrisico van LDI fondsen een plaats te geven in de risicocyclus en te komen

tot een solide collateral management. Ook kan hierin de impact van de EMIR regelgeving worden betrokken.

· De raad van toezicht beveelt aan om met betrekking tot de notulen de besluitvorming van het bestuur goed te (blijven)

onderbouwen.

De raad van toezicht acht dit bestuur in staat om voor BPZ de juiste en afgewogen besluiten te nemen, die noodzakelijk zijn om

het fonds adequaat te leiden en te besturen. Als raad van toezicht zullen wij het bestuur hierin volgen en waar nodig of gewenst

met raad terzijde staan.

Het bestuur is de raad van toezicht erkentelijk voor zijn inspanningen. Het bestuur herkent de aanbevelingen en zal deze

meenemen bij zijn werkzaamheden. In het eerste jaar hebben de processen met betrekking tot de inrichting en afstemming meer

aandacht gevraagd van het bestuur dan vooraf verwacht. Ook met betrekking tot technisch inhoudelijke zaken die bij de

uitvoerders horen te liggen, was meer aandacht van het bestuur vereist. Op moment van schrijven is het bestuur bezig het

risicomanagement verder in te vullen en te evalueren. Voor de zomer van 2016 zullen daarin verdere stappen zijn gezet. Het

bestuur onderschrijft de aandacht van de raad van toezicht voor maatschappelijk verantwoord beleggen. De directe beheerkosten

kunnen in sommige gevallen wat hoger zijn dan bij fondsen zonder duurzaamheidscriteria. Het bestuur vindt het echter

verantwoord om toch voor de duurzaamheidscriteria te kiezen. Onder meer vanwege de door het bestuur op termijn verwachte

hogere en stabielere rendementen.

Helaas is het op basis van de omvang van het belegd vermogen nog niet altijd mogelijk om aan alle criteria te voldoen. Dit houdt

de aandacht van het bestuur.

Het bestuur heeft aandacht voor het tegenpartijrisico in de LDI fondsen. Het collateral management vindt binnen de LDI-fondsen
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plaats. Met de vermogensbeheerder BNP Paribas is hierover periodiek overleg. Daarbij komt ook de impact van de EMIR

regelgeving aan bod.

Het bestuur kan zich voorstellen dat door de toegenomen stroom aan documenten ten opzichte van de opstartfase van het fonds,

de onderbouwing van de vastlegging van besluiten minder snel terug te vinden is. Het bestuur zal hier extra op toe zien in het

komende jaar.
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Bijlage 1 Kerncijfers

2015

Aantallen

Werkgevers 11

Deelnemers 8.044

Gewezen deelnemers 494

Gepensioneerden 19

Ouderdomspensioen 0

Partnerpensioen 10

Wezenpensioen 9

Gemiddeld premiepercentage 17,1%

Opbouwpercentage per dienstjaar 1,55%

Verlaging van pensioenaanspraken n.v.t.

Toeslag op pensioen en pensioenaanspraken 0%

2015

Feitelijke premie 64.842

Kostendekkende premie 64.114

Gedempte premie 46.088

Uitkeringen 100

Pensioenuitvoeringskosten 1.412

Kosten per deelnemer (x € 1) 175

Belegd vermogen 63.136

Beleggingsopbrengsten -2.967

Gemiddeld rendement op beleggingen (exclusief

hedges)

-8.7%

Benchmark -7,2%

Totaal rendement inclusief hedges -8,9%

Algemene reserve 6.374

Voorziening pensioenverplichtingen 53.993

IBNR 1.815

Overige voorzieningen 582

Actuele dekkingsgraad per 31 december 111,8%

Beleidsdekkingsgraad

Vereiste dekkingsgraad

110,4%

120,9%

Resultaat 6.374
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Bijlage 2 Volumeveranderingen

Het aantal pensioengerechtigden gesplitst naar categorie en gemiddelde leeftijd bedroeg ultimo verslagjaar:

2015

Ouderdomspensioen 0

o Mannen 0

o Vrouwen 0

Partnerpensioen 10

o mannen 1

o vrouwen 9

Wezenpensioen 9

De grens voor afkoop van kleine pensioenen bedroeg in 2015 € 462,88. In 2015 werd in 11 gevallen pensioen afgekocht.

BPZ is op 1 januari 2015 gestart. De voor deze datum opgebouwde aanspraken blijven bij de oude verzekeraar of het oude

pensioenfonds. Iedere bij het pensioenfonds aangesloten werkgever is, in geval van inkomende individuele waardeoverdrachten

ten behoeve van nieuwe werknemers aan het pensioenfonds, verplicht om zorg te dragen voor beschikbaarstelling van een

zodanige overdrachtswaarde aan het pensioenfonds dat de dekkingsgraad en de perspectieven op indexatie in het pensioenfonds

ten gevolge van die waardeoverdrachten niet verminderen. Hiervoor wordt de inkomende individuele overdrachtswaarde verhoogd

met een procentuele opslag. Deze opslag was in 2015 9,73%. Op uitgaande waardeoverdrachten is het wettelijke tarief van

toepassing zonder op- of afslag.

Bij een inkomende waardeoverdracht wordt zowel ouderdoms- als partner- en wezenpensioen ingekocht (in de verhouding

100:70:14). Op deze manier is er in geval van een overlijden partner- en wezenpensioen verzekerd. Op de pensioneringsdatum

heeft de deelnemer de mogelijkheid het partnerpensioen uit te ruilen naar ouderdomspensioen.

In 2015 was er sprake van 0 inkomende en 0 uitgaande waardeoverdrachten.

Gedurende de periode waarin de (gewezen) deelnemer recht heeft op een uitkering krachtens de WIA met een

arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% of meer wordt de pensioenopbouw, geheel of gedeeltelijk voortgezet, zonder dat
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premie aan het pensioenfonds verschuldigd is. Hiervoor geldt het 6-klassensysteem. Er wordt alleen uitgegaan van

pensioengrondslag A.

Deze regeling had in 2015 op 0 deelnemers betrekking.

Mutatieoverzicht deelnemers

Deelnemers Gewezen
deelnemers
(slapers)

Arbeids-
ongeschikte
deelnemers

Gepen-
sioneerd

Totaal

Stand per 1 januari 2015 0 0 0 0 0

Toetreding / hertoetreding 8.571 -1 0 0 8.570

Pensionering 0 0 0 0 0

Arbeidsongeschiktheid -2 0 2 0 0

Revalidering 0 0 0 0 0

Overlijden -14 -1 0 0 -15

Toekenning nabestaandenpensioen 0 0 0 25 25

Premievrij gemaakt door uitdienst -507 507 0 0 0

Waardeoverdracht 0 0 0 0 0

Afkoop emigratie/ klein pensioen 0 -11 0 0 -11

Beëindiging wezenpensioen 0 0 0 0 0

Overige oorzaken -6 0 0 -6 -12

Stand per 31 december 2015 8.042 494 2 19 8.557

Toelichting bij het mutatieoverzicht deelnemers.

Arbeidsongeschikte deelnemers

Het aantal betreft deelnemers die alleen pensioen opbouwen vanwege de regeling van premievrije opbouw wegens

arbeidsongeschiktheid. Het kan dan gaan om volledige arbeidsongeschiktheid of om gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en geen

dienstverband bij een aangesloten werkgever.

Gepensioneerd

Het aantal betreft de periodieke pensioenuitkeringen. Deelnemers die de aow-gerechtigde leeftijd bereiken of 67 worden, worden

afgeboekt met de mutatie pensionering bij “Deelnemers”, “Gewezen deelnemers” of “Arbeidsongeschikte deelnemers”.

Vervolgens worden deze deelnemers met dezelfde mutatie opgeboekt bij “Gepensioneerd”. De mutatie “toekenning

nabestaandenpensioen” bij “Gepensioneerd” betreft dus niet deelnemers die pensioneren, maar alleen de ingang van het partner-

en wezenpensioen.

Afkoop klein pensioen

Wanneer een (gewezen) deelnemer de aow-gerechtigde leeftijd bereikt of 67 wordt en zijn pensioen direct wordt afgekocht, wordt

deze afkoop vermeld in de kolom “Deelnemers” of “Gewezen deelnemers”. Een afkoop van partner- en wezenpensioen staat

vermeld in de kolom “Gepensioneerd”.

Waardeoverdracht

Bij de waardeoverdrachten staat in dit mutatieoverzicht alleen de uitgaande waardeoverdrachten vermeld. Deelnemers met een

inkomende waardeoverdracht hebben geen invloed op het aantal.
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Bijlage 3 Nevenfuncties

De bestuursleden hadden in 2015 de volgende nevenfuncties:

M. de Gelder

o hoofd Pensioenbeleid en Actuariële Zaken bij Administratie Groep Holland (AGH)

o directeur / eigenaar van De Gelder Advies B.V.

A.N. Jager

o senior pensioenadviseur bij de AWVN

o bestuurslid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Kunststof- en Rubberindustrie

o directeur / eigenaar van Jager Bestuur & Advies B.V.

o voorzitter Stichting Pensioenfonds BN International in liquidatie (tot september 2015)

J. Suarez Menendez

o bestuurslid Pensioenfonds Randstad

o directeur Bestuursbureau VPTech

De leden van de raad van toezicht hadden in 2015 de volgende nevenfuncties:

M.T. Jakobs

o directeur / eigenaar Interacted B.V.

o senior manager Bu Integraal Bestuursadvies bij AZL (tot februari 2015)

o directeur klant en operations Menzis (vanaf april 2015)

M. Lind

o directeur / eigenaar van Lirico

o bestuurder Stichting Pensioenfonds Sagittarius

o bestuurder Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

o raadgevend actuaris bij Mol & Pensioen

o financieel adviseur bij Triquesta Pte. Ltd.

o voorzitter Commissie Accreditatie Permanente Educatie van het Actuarieel Genootschap (onbezoldigd)

J.F. Simon

o JFS Consultancy (advies- en toezichthoudende werkzaamheden)

o senior beleidsmedewerker bij Stichting Pensioenfonds Pon
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De leden van het belanghebbendenorgaan hadden in 2015 de volgende nevenfuncties:

J. Aarts

o financieel directeur De Graafstroom

o business development manager bij Alfa.Beta.Solutions (van 5-11-2015 tot 31-12-2015)

H.J. Blankenstijn

o director Finance & ICT

J. Bodde

o CI facilitator bij FrieslandCampina

o voorzitter OR-onderdeelscommissie Beilen

o lid OR Business Group Ingredients

o voorzitter COR-pensioencommissie

J.E. van Middelaar

o manager pensioen HR Nederland bij FrieslandCampina

H.J. Vellenga

o bestuurder FNV Voedingsindustrie, onderhandelaar cao en cao pensioenen voor de zuivelindustrie

o bestuurslid Stichting Levensmiddelenindustrie

o bestuurslid Pensioenfonds Campina


