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Voonruoord

Voorwoord

Als bestuur van Reiswerk Pensioenen geven we met dit jaarverslag inzage in en leggen we verantwoording af over de

werkzaamheden, het beleid en de pensioenontwikkelingen van het pensioenfonds voor de reisbranche gedurende verslagjaar

2016. We verstrekken ook duidelijkheid over de financiêle positie en resultaten van het pensioenfonds.

Helaas hebben we geen toeslag kunnen verlenen!

Reisprofessionals bouwen hun Ruimte voor later op bij Reiswerk Pensioenen. Dat doen ze omdat hun werkgevers (meestal)

verplicht zijn aangesloten bij het pensioenfonds. Dat geeft ons nadrukkelijk een grote verantwoordelijkheid en legt op ons even

grote druk om daar op een zeer zorgvuldige wijze mee om te gaan. Daarbij vinden we het zeer belangrijk dat de pensioenen nu en

in de toekomst hun waarde behouden. Dat begint vanzelfsprekend eerst bij het niet hoeven verlagen van pensioenen, en gaat

voor ons nog verder in het aanpassen van de pensioenen en pensioenaanspraken aan de gestegen prijzen. Dat noemen we

toeslag verlenen. Conform het toeslagbeleid van Reiswerk Pensioenen hebben we gekeken of er voldoende financiële ruimte was

om per 1 september 2016 op alle pensioenenuitkeringen en pensioenaanspraken een toeslag te kunnen verlenen. Na

gedeeltelijke of volledige toeslagverlening in de jaren 201 1 tot en met 201 5 was 2016 voor het eerst s¡nds lange tijd weer ee n jaar

waarin we de prijsstijgingen helemaal niet hebben kunnen compenseren. Dat vinden we zeer pijnlijk. Het was financieel sowieso

een moeilijk jaar. Reiswerk Pensioenen sloot het jaar af met een maanddekkingsgraad van 97 ,5o/o. De beleidsdekkingsgraad - het

gemiddelde van de afgelopen 12 maanddekkingsgraden en op basis waarvan we onze beslissingen nemen - lag zelfs nog wat

lager op 96,6%. Beide dekkingsgraden lagen weer wat lager dan een jaar eerder. Dat betekent dat we op dit moment niet

voldoende geld in kas hebben om nu en ¡n de toekomst alle pensioenen helemaal te kunnen uitkeren. Gelukkig laten onze

berekeningen zien dat we wel voldoende herstelcapacite¡t hebben en er weer bovenop kunnen komen. Maar het is wel heel

waarschijnlijk dat we de komende jaren geen toeslag kunnen verlenen.

Pensioen is duurder geworden

De overheid bepaalt de wettelijke kaders voor ons als pensioenfonds, AFM en DNB houden extern toezicht, onze raad van

toezicht en het verantwoordingsorgaan (namens werkgevers en werknemers in de reisbranche) houden intern toezicht, Reiswerk

Pensioenen voert de pensioenregeling uit en cao-partijen in de reisbranche zijn dan weer verantwoordelijk voor de vormgeving

van de inhoud van de pensioenregeling. ln de praktijk gaat dat allemaal in uitstekende samenwerking met het bestuur van

Reiswerk Pensioenen. Terechte veranderende regelgeving en toezichteisen en dalende rente maken wel dat het opbouwen van

pensioen steeds duurder is geworden. Met andere woorden: we hebben moeten besluiten dat de pensioenpremie van Reiswerk

Pensioenen met ingang van 1 januari 2016 fors moest stijgen, van 17 ,2o/o naar 21,7o/o. Daarmee zorgden we ervoor dat we de

inkoop van pensioen voor de reisprofessionals konden blijven betalen. Toch was dat uiteindelijk nog niet voldoende en hebben we

eind 2016 moeten besluiten dat we de pensioenpremievoor 2017 nog weer hoger hebben moeten vaststellen: op 23,2o/o.

Geen houdbare situatie

Als bestuur van Reiswerk Pensioenen zijn we het eens met cao-partijen dat een telkens stijgende pensioenpremie simpelweg

geen houdbare situatie is. Daarom voeren we in 2Q17 onderzoek uit naar een toekomstbestendig pensioen voor alle

reisprofessionals. We ondezoeken de mogelijkheden van zelfstandig doorgaan op de huidige voet als Reiswerk Pensioenen, we

kijken naar samengaan met een ander pensioenfonds én we ondezoeken de mogelijkheid van het ontwikkelen van een geheel

nieuw type pensioenregeling. Daarbij is het nog de vraag welke partij dan zo'n nieuwe regeling moet uitvoeren. We gaan hierover

in 2Q17 het gesprek aan met werkgevers en werknemers in de reisbranche om erachter te komen wat zij willen. Dat doen we

overigens steeds vaker door gebruik te maken van de inzet van moderne communicatiemiddelen, bijvoorbeeld via het organiseren

van webinars waarbij de reisprofessionals actief kunnen meepraten.

Andere uitdaging: nieuwe adm¡n¡strateur

Al heel lange tijd is Syntrus Achmea de partij d¡e voor Reiswerk Pensioenen de administratie vezorgt. Eind 2016 heeft Syntrus

ons (en veel andere pensioenfondsen) laten weten dat ze de dienstverlening aan pensioenfondsen zoals Reiswerk Pensioenen
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gaan 'afbouwen'. Dat klinkt vriendelijk, maar het betekent simpelweg dat we met ingang van 1 januari 2018 op straat staan en op

zoek moeten naar een nieuwe pensioenadministrateur. Een groot deel van 2017 zullen we daar als bestuur heel druk mee zijn.

We ven¡vachten voor 1 juli 2017 te weten met welke partij we in zee zullen gaan. De selectie van een nieuwe partij staat natuurlijk

niet los van het vinden van een antwoord op eerdergenoemde vraag naar de invulling van een nieuwe pensioenregeling. Die

trajecten lopen nadrukkelijk parallel!

Tot slot bedanken wij graag iedereen die in het verslagjaar heefr bijgedragen aan het goed functioneren van Reiswek

Pensioenen.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

F. Radstake
Voozitter

H.W.T. de Vaan
Vicevoozitter
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I Samenvatting

1.1 Ontwikkeling dekkingsgraad / financieel beleid

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de laatste l2 maanddekkingsgraden, is uitgekomen op 96,6% en is daarmee lager

dan het vereist eigen vermogen van 117,4o/o en ook lager dan het minimum vereist eigen vermogen van '105,1%. Dit betekent dat

Reiswerk Pensioenen geen buffers heeft en het bestuur jaarlijks door middel van een actualisatie van het herstelplan (zie

paragraaf 2.8) brj DNB moet aantonen hoe Reiswerk Pensioenen binnen de wettelijke termijn van 10 jaar aan haar nominale

pensioenverplichtingen kan voldoen.

De maanddekkingsgraad van Reiswerk Pensioenen is in 2016 gedaald met 2,5 procentpunt van 100,0% naar g7 ,SYo.

De premie is in 2016 verhoogd van 17 ,2%o van de pensioengrondslag naar 21,7oto.

Per 1 september2016 heeft Reiswerk Pensioenen de pensioenen en pensioenaanspraken nietverhoogd. Definanciële positie liet

het niet toe om de pensioenen en pensioenaanspraken te verhogen.

ln 2016 was het rendement op het belegd vermogen 7,8%. lnclusief de rente- en valutahedge was dit 14,0olo.

ln 2015 en 2016 is per beleggingscategorie geanalyseerd of actief beheer meen¡vaarde biedt in vergelijking met de passieve

beheerstijl. Daarnaast is ook geanalyseerd of de beleggingsproducten voldoen aan de doelstellingen en beleggingsovertuigingen

van Reiswerk Pensioenen. De wijzigingen uit de portefeuilleconstructie zijn gespreid in 2015 en 2016 doorgevoerd. Op 1 april

2016 zijn de resterende beleggingen in de, actief beheerde, aandelenpools Europa en Amerika overgezet naar de, passief

beheerde, wereldwijde aandelenpool van BlackRock. Gedurende het afgelopen jaar is de hypothekenportefeuille opgebouwd.

Hiertoe was in 2015 besloten. Tevens is in 2016 een nieuw comm¡tment afgegeven om het gewicht van hypotheken in de

portefeuille op peil te brengen. ln 2016 heeft Reiswerk Pensioenen besloten om per 1 aprll2O17 uit het Pictet-fonds te stappen

welk belegt in schulden opkomende landen. Dit vanwege de hoge mate van actief beheer binnen dit fonds in het gebruik maken

van derivaten. Deze mate van actief beheer past niet in de beleggingsbeginselen van Reiswerk Pensioenen. Besloten is,

voorlopig, het normgewicht voor deze beleggingen in 2017 naar nul te brengen. Vanuit het principe passief, tenzij is het bestuur in

2016 gestopt met het Dynamische Asset Allocatie (DAA) beleid, omdat de meerwaarde ten opzichte van passief beleggen

onvoldoende aangetoond kon worden.

Over 2016 is een z-score behaald van 0,10 negatief. De performancetoets over de periode 2012 lot en met 2016 bedraagt 0,34

positief. Met deze waarde bl¡ft de performancetoets ruimschoots boven het vereiste min¡mum van -1,28 oude stijl en met een

waarde van 1,62 (0,34 + 1,28) ruimschoots boven het vereiste minimum van 0 nieuwe stijl.

Zie voor een uitgebreidere toelichting hoofdstuk 2.

1.2 Uitvoering van de pensioenregel¡ng

De pensioenregeling is in 2016 licht gewijzigd. Het maximum pensioensalaris is gestegen, terwijl de franchise gel¡k is gebleven.

Hierdoor bouwen de deelnemers meer pensioen op.

Het aantal deelnemers, inclusief arbeidsongeschikte deelnemers, ls gestegen van 8.709 naar 9.087

ln hoofdstuk 3 leest u meer over de uitvoering van de regeling

1.3 Ontwikkelingen in pensioenfondsbestuur / governance

Reiswerk Pensioenen voldoet aan de meeste normen uit de Code pensioenfondsen. De normen waar niet aan voldaan wordt
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lichten we toe in paragraaf 4.4.5.

Het fonds heeft integraal risicomanagementbeleid vastgesteld. Dit wordt in 2017 verder geTmplementeerd.

Deze onden¡verpen lichten we in hoofdstuk 4 verder toe.

1.4 Kerncijfers

ln onderstaande tabel zijn de belangrijkste parameters van het fonds weergegeven over de afgelopen vijf jaar

Aantallen

Werkgevers ultimol

Deelnemers ultimo2

Gewezen deelnemers

Gepensioneerden

Ouderdomspensioen

Partnerpensioen

Wezenpensioen

2016

713

9.087

14.862

8

2015

690

8.709

13.033

298

51

10

2014

667

8.016

11.521

266

48

12

2013

675

7.066

10.564

225

44

12

2012

733

6.65'l

11.463

332

51

180

39

10

(bedragen x EUR 1.000)

Premie

Premiepercentage

Ouderdoms- en partnerpensioen

Feitelijke premie

Kostendekkende premie

Gedempte premie

2016

EUR

21,7o/o

25.093

31.540

24.469

20'15

EUR

17,20/o

19.004

24.783

16.787

2014

EUR

17,20/o

16.539

16.694

13.682

1,00/o

2013

EUR

17,20/o

13.874

1 5.1 93

10.977

2012

EUR

17,20/o

12.981

14.392

10.387

Opbouwpercentage per dienstjaar

Ouderdomspensioen 1,800/o 1,800/o 1,650/o 1,650/o 1,650/o

Toeslag op pensioen en

pensioenaanspraken 0,0% 0,33% 2,0o/o 0,20o/o

r ln het meer¡arenoverzicht zijn alle bij het pensioenfonds aangesloten werkgevers met personeel weergegeven.
2 lnclusief de deelnemers met premievr¡je opbouw wegens arbeidsongeschiktheid.
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(bedragen x EUR 1.000)

Opbrengsten/uitgaven

Resultaat

Premieopbrengsten

Uitkeringen

Pensioenuitvoeringskosten

Pensioenvermogen en -vooaieningen

Pensioenvermogen

Reserves

Vooziening pensioenverplichting

Gemiddelde interest verplichtingen

Aanwezige dekkingsgraad

Beleidsdekki ngsgraad 1

Vereiste dekkingsgraad

Premiedekkingsgraad

Beleggingsportefeui lle

Aandelen

Vastrentende waarden

Derivaten

Overige beleggingen

Belegd vermogen

Beleggingsrendement

Beleggingsopbrengsten

Beleggingsrendement (%) inclusief

hedgeresultaat

Beleggingsrendement (%) exclusief

hedoeresultaat

2016

EUR

-8.326

2s.093

1.246

1,830

329.194

-8.300

337.494

1,60/0

97,50/o

96,60/o

117,40/o

92,60/,

109.578

188.301

27.461

3.062

328.402

201 5

EUR

-48.088

19.004

1.058

1.520

270.469

26

270.443

2,00/o

100,00/o

109,10/o

118,3o/r

86,20/o

91.881

168.803

4.429

2.452

267.565

20'14

EUR

15.r66

16.539

961

1.290

263.457

48.114

215.343

2,3o/o

122,30/o

114,70/o

113,6Yo

62.461

r60.907

30.694

7.268

261.330

2013

EUR

-1.665

13.874

2.323

1.073

182.574

32.948

149.626

3,10/o

122,00/o

54.554

121.254

-4.582

9.312

180.538

2012

EUR

20.912

12.981

531

1.108

179.150

34.613

144.537

2,80/o

123,9Yo

47.481

107.030

16.487

6.905

177.903

114,8o/o 112,2Vo

36.827 -9.137 66.843

14,00/o -2,9o/o 36,10/0

-6.526 23.665

-3,4Yo 15,9Yo

7. 8o/o 2,40/o 8,20/o 5.9Vo 12,70/o

1 
Vanaf 2015 geldt een bele¡dsdekkingsgraad, zijnde het '12-maands gemiddelde van de actuele dekkingsgraad.
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2 Ontwikkeling dekk¡ngsgraad I
Financieel beleid

2.1 Inleiding

Reiswerk Pensioenen heeft als missie een pensioenregeling te bieden die zorgt voor continuïteit in (eigen) levensruimte voor

medewerkers in de reisbranche. Vanuit de missie & visie volgt de doelstelling van het pensioenfonds; namelijk het verlenen van

pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden met inachtneming van de statuten en reglementen. Het

is dus belangrijk dat Reiswerk Pensioenen voldoende geld in kas heeft om pensioenuitkeringen, nu en in de toekomst, te kunnen

betalen. Het bestuur gebruikt hiervoor de beleidsinstrumenten premiebeleid, toeslagenbeleid, beleggingsbeleid en de

pensioenregeling. Daarnaast is het belangrijk dat het bestuur inzicht heeft in de risicohouding van de deelnemers. De volledige

missie, visie en doelstelling is vastgelegd in paragraaf 4.2.

ln dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de dekkingsgraad, het aanwezig pensioenvermogen, de bestaande

pensioenverplichtingen en de actuar¡ële analyse van het resultaat van het fonds toegelicht. ln dit hoofdstuk komt de ¡nzet van de

eerste drie beleidsinstrumenten aan de orde. Na het premie- en toeslagenbeleid volgt een uitleg over het beleggingsbeleid. De

uitvoering van de pensioenregeling komt aan bod in hoofdstuk 3.

ln hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen binnen de organisatie van het pensioenfondsbestuur en de governance van het fonds

toegelicht, waaronder het risicomanagement. De organen van het fonds en de bezetting daarvan vindt u terug in bijlage 1 van dit

jaarverslag.

2.2 Ontwikkeling dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is een graadmeter waaruit blijkt in hoeverre het pensioenfonds aan haar toekomstige

verplichtingen kan voldoen. Hierbij wordt uitgegaan van de nominale pensioenverplichtingen van het fonds. Dat wil zeggen:

zonder rekening te houden met toekomstige indexat¡es. lndexaties zijn vooruvaardelijk en moeten gefinancierd worden uit het

overrendement van het fonds. ln de premie is geen opslag opgenomen voor toekomstige indexaties.

De dekkingsgraad wordt als volgt berekend: het pensioenvermogen gedeeld door de technische voorzieningen.

Verschil lende dekkingsgraden

Pensioenfondsen hanteren meerdere soorten dekkingsgraden voor het beoordelen van hun financiële positie. De wijze van

berekenen van deze dekkingsgraden is voorgeschreven door de Pensioenwet. De laatste keer dat de berekeningswijze is

aangepast is in 2015 geweest, waarbij toen de berekening van de maanddekkingsgraad is gewijzigd en de beleidsdekkingsgraad

is geTntroduceerd:

1. Demaanddekkingsgraad.

De berekening van de maanddekkingsgraad is gebaseerd op de actuele risicovrije rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd

door De Nederlandsche Bank (hierna: DNB). Hierbij gelden sinds l5 juli 2015 de actuele rentes voor de looptijden tot 20 jaar

en daarna groeit de rente richting een Ultimate Forward Rate (UFR). Hierbij is de UFR afhankelijk van de historische rentes

over een periode van de afgelopen 1 0 jaar.

2. Debeleidsdekkingsgraad.

Doordat de maanddekkingsgraad afhankelijk is van de rentetermijnstructuur aan het einde van de maand, en daarmee van

dagkoersen, kan de maanddekkingsgraad sterk fluctueren in de tijd. Daarom is naast de maanddekkingsgraad een meer

stabiele dekkingsgraad geÏntroduceerd. Dit is de beleidsdekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de laatste twaalf maanddekkingsgraden.
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Deze beleidsdekkingsgraad moet van DNB gebruikt worden door de pensioenfondsen voor het bepalen van hun beleid

3. De reële dekkingsgraad.

ln de reële dekkingsgraad wordt de ven¡vachte stijging van de prijzen meegenomen als pensioenverplichting. Een reële

dekkingsgraad van 100% wil zeggen dat het fonds volledig kan indexeren.

lndien de maanddekkingsgraad 100% is, heeft het fonds voldoende middelen om aan zijn toekomstige nominale verplichtingen te

voldoen. Op grond van de Pensioenwet moet het fonds buffers aanhouden. De hoogte van de buffers is onder andere afhankelijk

van de risico's die het fonds loopt. De minimaal vereiste dekkingsgraad is ultimo 2016 105,1Yo en de vereiste dekkingsgraad is

117,4o/o.

De maanddekkingsgraad van het pensioenfonds is eind 2016 uitgekomen op 97,5o/o. Dit betekent dat Reiswerk Pensioenen geen

buffers heeft en zonder maatregelen op langere termijn niet aan haar nominale pensioenverplichtingen kan voldoen. Daarom is

een herstelplan van kracht, zieparagraaf 2.8. De beleidsdekkingsgraad ¡s ultimo 2016 96,6%.

ln onderstaande tabel is de ontwikkeling van de dekkingsgraden ultimo jaar opgenomen.

ln onderstaande grafiek is het verloop van de maanddekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad weergegeven over de afgelopen

twee jaar.

Verloop dekkingsgraad Re¡swerk Pensioenen

-Maanddekkingsgraad
-Beleidsdekkingsgraad

31-'12-2014 31-3-2015 30-6-2015 30-9-2015 31-12-2015 31-3-2016 30-6-2016 30-1,t-2016

De maand- en beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds zijn in 2016 gedaald met respectievelijk 2,5 procentpunt van 100,0%

naar 97 ,5o/o en met 12,5 procentpunt van 109,1% naar 96,6%. Het drukkende effect op de dekkingsgraad door de vanaf 15 juli

201 5 doorgevoerde wijziging in de UFR-methodiek werkt door in de beleidsdekkingsgraad gedurende de eerste helft van 2016.

ln de volgende paragraaf is te lezen welke overige elementen de daling van de dekkingsgraad veroorzaakt hebben.

135
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2016 20't5 2014 2013 2012

maanddekkingsgraden ultimo

beleidsdekkingsgraden

97,50/o

96,6%

100,0%

109,1%

122,3Yo 122.0o/o 123,9Yo

reële 77
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2.3 Ontwikkeling pensioenvermogen en voorziening pensioenverplichtingen

ln onderstaande tabel is de ontwikkeling van zowel het pensioenvermogen als de pensioenverplichtingen inzichtelijk gemaakt en

is de dekkingsgraad weergegeven. Hierbij zijn de jaarresultaten uitgedrukt in een percentage van de stand van de technische

2016.

De daling van de rente heeft de grootste negatieve invloed gehad op de dekkingsgraad. Dit negatieve effect is echter, door het

beleid van Reiswerk Pensioenen dat 90% van het renterisico (op basis van de UFR) op de pensioenverplichtlngen wordt afgedekt

en het positieve aandelenrendement, grotendeels gecompenseerd in de beleggingsresultaten. Echter de UFR-methodiek is niet

volledig af te dekken met het rentebeleid. Bovendien wordt het renterisico van de verplichtingen aan het begin van het kwartaal

afgedekt (en niet de nieuwe verplichtingen gedurende het kwartaal). Per saldo treedt dit jaar een dekkingsgraaddaling op.

Het fonds evalueert de effectiviteit van de renteafdekking per kwartaal. ln deze evaluatie wordt de totale overlayportefeuille

(inclusief vastrentende waarden) meegenomen. De evaluatie gaat in op de onderdelen van het beleid die af te dekken zijn

(exclusief de UFR-methodiek). ln 2016 bewoog het nettoresultaat per kwartaal ten opzichte van de 90% afdekking uitgedrukt in

dekkingsgraadpunten tussen de -0,1% en 0,0%. De afdekking was dus effectief in 2016.

Zie voor een verdere specificatie van de diverse resultaatposten de hieronder staande actuar¡ële analyse.

2.4 Actuariële analyse

Het resultaat van het fonds kan onderverdeeld worden in actuarieel resultaat op premie (inclusief kosten), op interest, waaronder

resultaat ln onde tabel deze

Bedragenx 1.000euro 20't6 2015

Prem ieresultaat inclusief kostenresultaat
Premiebijdragen

Pensioenopbouw

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor pensioenuitvoeringskosten

Pensioen uitvoeringskosten

lnterestresultaat
Beleggingsresultaten

Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen

Wijziging renteterm ijnstructuur

Overig resultaat
Resultaat op waardeoverdrachten (saldo overdacht van rechten)

25.093

-24.577

-507

-1.830

-1.821

36.827

169

-44.431

-7.435

19.004

-19.848

-399

-1.520

-2.763

-9.137

-409

-33.569

-43.115

60

Stand per 1 januari 2016

Premiebijdragen

Kostenresultaat

Beleggingsresultaten

Wijziging rentetermijnstructuur

Uitkeringen

I ndexering / toeslagverlening

Wrjziging actuariële uitgangspunten

Overige

Kruiseffecten

Totaal resultaat 2016

Pensioenvermogen voorzieningen Resultaat Dekkingsgraad

100,0%

0,20/o

0,1%

13,70/o

-14,1%

-0,0o/o

-0,0%

0,30/o

-0,80/o

-1 ,go/o

270.469

25.093

-1.830

36.827

0

-1.246

0

0

-1 19

270.443

24.577

-2.027

-169

44.431

-1 .1 91

13

-660

2.247

516

197

36.996

44.431

-55

_13

660

-2.366

Bedragen x 1.000 euro

-8.326

194 337.494 97Stand 31 december2016
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Resultaat op kanssystemen (overige wijzigingen)

Resultaat op uitkeringen

lndexering en overige toeslagen

W¡ziging overige actuar¡ële uitgangspunten

Overige baten

Overige lasten

Totaal saldo van baten en lasten -8.326

-2.210

48.088

ln onderstaande tabel zijn de behaalde resultaten over de afgelopen 5 jaar gerecapituleerd.

2.5 Premie

Reiswerk Pensioenen financiert de pensioenregeling met een doorsneepremie. Deze premie bedroeg in 201 6 21,7o/o van de

pensioengrondslag, waarvan maximaal 50% op het loon van de deelnemer kon worden ingehouden. De premie is door de sociale

partners bepaald. Het fonds berekent de premie over de pensioengrondslag, zijnde het bruto jaarloon (fulltime salaris in januari x

12,96 met een maximum van €.47.4OO in 2016) na aftrek van de franchise (in 2016: € 15.935). Dit wordt vermenigvuldigd met het

eventuele parttime percentage.

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

Bedragenx 1.000euro

Kostendekkende premie

Gedempte premie

Feiteliike premie

201 6
EUR

31.540

24.469

25.093

201 5
EUR

24.783

16.787

19.004

De kostendekkende premie wordt berekend op basis van de geldende renteterm¡jnstructuur per einde voorafgaand jaar. Dit leidt

ertoe dat de kostendekkende premie erg volatiel is in geval van een sterk bewegende marktrente. Op grond van bestaande

regelgeving heeft het fonds ervoor gekozen om de volatiliteit van de premie te dempen op basis van verwacht rendement. Hierb¡j

wordt nadat de verwachte rendementscurve ¡s vastgesteld en voor een periode van vijf jaar is 'vastgezet' jaarlijks rekening

gehouden met de toeslagambitie van het fonds (met een minimum van de volledige prijsinflatie). Resultaat hiervan is dat de

kostendekkende premie minder volatiel is. De feitelijke premie is in 2016 hoger dan de gedempte premie. De feitelijke premie is

echter wel lager dan de kostendekkende premie vanwege de lage marktrente.

Voor de beoordeling van de toereikendheid van de feitelijke premie wordt de premiedekkingsgraad als maatstaf gebruikt.

Deze dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de feitelijke premie en de actuarieel benodigde koopsom.

ln onderstaande tabel

313

-55

-13

660

1

-1.307

31

-707

-421

6

128

930

n

Bedragen x 1.000 euro 20't6 201 5 2014 2013 2012

Premieresultaat

lnterestresultaat

Overig resultaat

-1.821

-7.435

930

-2.763

43.115
-2.210

1.851

17.505

4.190

391

1.193

-3.249

-99

21.931

-920

Totaal resultaat -8.326 .48.088 15.166 -1.665 20.912

20'16 2014 2013 2012

11Premiedekki

2015

2o/o
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Onder het nFTK dat per 1 januari 2015 is ingevoerd dient bij de vaststelling van het feitelijke premiepercentage uit te worden

gegaan van het verwacht rendement op de actuele beleggingsmix. Voor de premie van 2016 heeft het bestuur, na overleg met de

sociale partners, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht, ervoor gekozen om voor het verwacht rendement uit te

gaan van de objectief vastgestelde maximaal te hanteren rendementen conform het advies van de commissie parameters en de

actuele marktrente. Het bestuur kon, rekening houdend met evenwichtige belangenbehartiging, onvoldoende argumenten vinden

om een ander verwacht rendement te hanteren.

Bij de premievaststelling onder het nFTK dient daarnaast rekening gehouden te worden met:

o toeslagverlening gelijk aan de minimale verwachtingswaarde;

. het feit dat de te hanteren marktrente voor vijf jaar vaststaat en daarmee voor de premie 2016 tot en met 2020 gerekend

wordt met de marktrente van 30 september 2015;

. de te hanteren solvabiliteitsopslag het maximum is van de koopsom van de in de premie opgenomen opslag voor

toeslagverlening en de solvabiliteitsopslag.

De premie voot 2017 is conform bovenstaande systematiek vastgesteld op 23,2o/o van de pensioengrondslag.

Door de lage rente is de premiedekkingsgraad echter erg laag. Bij het bepalen van de premie 2017 in november 2016 was de

premiedekkingsgraad gedaald naar ongeveet T0o/o. Dit betekent datin 2017 verl¡es geleden wordt op de inkoop van pensioen. Dit

vergroot de kans dat in de toekomst pensioenaanspraken gekort moeten worden.

Het bestuur is daarom van oordeel dat het vragen van een hogere premie aan de actieven, voor dezelfde pensioenregeling als die

in 20'16 én een reële kans op een verlaging van de opgebouwde pensioenaanspraken (van zowel de actieven als van de

inactieven), alleen evenwichtig is als dat maar voor één jaar gebeurt. Het jaar 2017 dient dan gebruikt te worden om tot een

aangepaste pensioenregeling te komen met de kans op hogere rendementen. Hiervoor dient het fonds meer risico's in de

beleggingen te nemen dan dat onder het huidig financieel toetsingskader mogelijk is. Meer r¡sico nemen in de beleggingen leidt

naar veruachting tot hogere rendementen en daardoor tot betere pensioenresultaten. Het lopen van meer risico past bij het

gemiddeld jonge deelnemersbestand van Reiswerk Pensioenen. Het bestuur van Reiswerk Pensioenen heeft dan ook besloten

om op verzoek van cao-partijen in de eerste maanden van 2017 aan cao-partijen voorstellen te doen tot vernieuwing van de

pensioenregeling per I januari 2018.

De excedentregeling (de aanvullende regeling) wordt gefinancierd tegen (leeftijdsafhankelijke) actuariële koopsommen. De

koopsommen zijn, conform het nFTK, vanaf 2016 mede gebaseerd op het veruacht rendement zoals hierboven vermeld.

2.6 Interestresultaat

Het resultaat op interest wordt in onderstaande tabel uitgesplitst.

Bedragenx 1.000euro

Beleggingsresultaten

Rentetoevoeging technische voorziening

Resultaat beleggingsopbrengsten

Wrjziging te hanteren rentetermijnstructuur bû de bepaling van

de voorziening

Totaal Resultaat op interest

2016
EUR

36.827

169

36.996

-44.431

-7.435

2015
EUR

-9.137

-409

-9.546

-33.569

*43.1 15

Zoals uit bovenstaande tabel is af te lezen is het resultaat op ¡nterest in 2016 veroorzaakt door de wijziging van de te hanteren

renteterm¡jnstructuur. Dit negatieve effect is echter, door het beleid van Reiswerk Pensioenen dat 90% van het renterisico (op

basis van de UFR) op de pensioenverplichtingen wordt afgedekt en het posit¡eve aandelenrendement, grotendeels

gecompenseerd in de beleggingsresultaten. Echter de UFR-methodiek is niet volledig af te dekken met het rentebeleid, waardoor

er per saldo dit jaar een dekkingsgraaddaling optreedt. Bovendien wordt het renterisico van de verpl¡chtingen aan het begin van

het kwartaal afgedekt (en niet de nieuwe verplichtingen gedurende het kwartaal).
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ln onderstaande tabel vermelden wij het gewogen gemiddeld rentepercentage waartegen de verplichtingen contant gemaakt zijn.

De voorziening pensioenverplichtingen wordt berekend door het actuarieel contant maken van de verworven pensioenaanspraken

aan de hand van de onderliggende kasstromen en de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur.

2016 2015 2014 2013 2012

Gemiddelde interest van verpllchtinqen 1,630/0 2,00o/o 2.30o/o 3.07o/o 2.80%

De beleggingsresultaten worden toegelicht in paragraaf 2.9.

2.7 lndexatie

Het bestuur beslistjaarlijks of en in hoeverre de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken geïndexeerd

worden (ook wel verlenen van toeslag genoemd). Een indexatie wordt alleen toegekend voor zover de beschikbare financiêle

middelen van het fonds dit naar het oordeel van het bestuur toelaten. Deze beoordeling vindt mede plaats op basis van een

schriftelijk advies van de adviserend actuaris. Het bestuur hanteert als leidraad een dekkingsgraadstaffel, die is opgenomen in de

actuariêle en bedrijfstechnische nota (ABTN; deze is gepubliceerd op de website van Reiswerk Pensioenen www.reiswerk-

pensioenen.nl). Het bestuur streeft hierbij naar het jaarlijks per 1 september toekennen van een indexatie die gehJk is aan de

stijging van het CBS-consumentenprijsindexcijfer (CPl), alle huishoudens afgeleid, over de periode van december tot december in

het voorgaand boekjaar.

De beleidsstaffel houdt rekening met de regelgeving inzake toekomstbestendige toeslagverlening volgens het nFTK. De hoogte

van de toeslag is daarmee afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad, de toeslagambitie en de bovengrens toeslag.

De inhoud van de beleidsstaffel luidt als volgt:

o lndien de beleidsdekkingsgraad lager is dan 11Qo/o, woÍdt geen toeslag toegekend;

. Brj een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110Yo, maar minder dan de bovengrens toeslag, wordt de geambieerde

toeslag naar rato toegekend;

. Bû een beleidsdekkingsgraad hoger dan de bovengrenstoeslag kan de geambieerde toeslag volledig worden toegekend

De bovengrenstoeslag is de beleidsdekkingsgraad waarbij de maximale toeslag toekomstbestendig verleend mag worden en is

onder meer afhankelijk van de rentetermijnstructuur. De bovengrenstoeslag, gebaseerd op de renteterm|nstructuur van

1 januari 2016, is 128,3%o.

Bovenstaande beleidsstaffel geldt slechts als uitgangspunt. Br¡ de jaarl¡kse besluitvorming zal het bestuur ook andere relevante

omstandigheden meewegen.

Over de periode december 2014 tot december 20'l 5 was de stijging van het CBS-consumentenprijsindexc¡fer (CPl), alle

huishoudens afgeleid 0,54%. Op grond van bovenstaande beleidsstaffel kon met een beleidsdekkingsgraad ultimo 2015 onder

1 1 0% geen toeslag verleend worden. Het bestuur heeft dan ook, mede op basis van het advies van de adviserend actuaris, in juni

2016 besloten om per 1 september 2016 O,Oo/o indexatie te verlenen.

ln de voorgaande jaren bedroeg de indexatie op de pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen respectievelijk 0,33% per 1

september2015, 1Yo per1september2014,2Voper I september2013en0,2%per I september2012.

Korten van pensioenaanspraken en -rechten
Wanneer de financiële positie van het fonds daartoe aanleiding geeft, kan het fonds de aanspraken en rechten van de (gewezen)

deelnemers en andere aanspraakgerechtigden naar evenredigheid korten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten

kortingen:

1. Onvooruvaardelijke korting:

Deze korting wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk toegepast als de beleidsdekkingsgraad vijf jaar achtereen, telkens op 31
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december gemeten, onder de minimaal vereiste dekkingsgraad blijft en de actuele dekkingsgraad van g7 ,íYo zich op het laatste

offícièle meetmoment per 3't december 2016 ook onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105,1 % bevindt. De korting vindt

zodanig plaats dat de actuele dekkingsgraad op het laatste officiêle meetmoment na veruerking van de korting gelijk is aan de

minimaal vereiste dekkingsgraad. Deze korting wordt uitgesmeerd over een periode van maximaal 10 jaar.

2. Voonrvaardelijke korting:

Deze korting wordt toegepast indien het fonds niet in staat is binnen de maximale hersteltermijn van 10 jaar te herstellen tot de

vereiste dekkingsgraad zonder dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere

aanspraakgerechtigden of de werkgevers onevenredig worden geschaad en alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met

uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet om de tekortsituatie op te heffen. Het bestuur zal zich daarbij uiteraard houden

aan de voorschriften van wet- en regelgeving. Deze korting wordt over een periode van maximaal 10 jaar uitgesmeerd. De

benodigde korting in het eerste jaar wordt echter tenminste tijdsevenredig en onvoomaardelijk doorgevoerd in het eerste jaar.

Alle betrokkenen worden zo snel mogelijk geïnformeerd over een besluit tot korten. De vermindering kan op zijn vroegst worden

doorgevoerd een maand nadat de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers en DNB hierover zijn geïnformeerd

Herstellen van gemiste indexaties en toegepaste kortingen

Na voldoende herstel van de financiële posit¡e kan het bestuur besluiten niet toegekende toeslagen alsnog te verlenen en/of

gekorte pensioenaanspraken en -rechten geheel of gedeeltelijk te herstellen. Uitgangspunt hierbij is dat herstel plaatsvindt door

het toekennen van inhaaltoeslagen die zijn gedefinieerd als percentages van de actuele pensioenaanspraken en -rechten.

lndien na de toeslagverlening de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de bovengrens waarbij maximale toeslag verleend mag

worden (gebaseerd op toekomstbestendige indexatie) kunnen inhaaltoeslagen worden toegekend. Het verschil tussen het feitelijk

aanwezige eigen vermogen (afgemeten aan de beleidsdekkingsgraad) en het vermogen behorende b¡j de bovengrens van de

beleidsdekkingsgraad, kan voor maximaal een vijfde deel worden aangewend voor inhaaltoeslagen. Er geldt een maximumtermijn

van 10 jaar waarbinnen teruggekeken wordt naar de gemiste toeslagen en gegeven kortingen. Voor de vaststelling van de niet

toegekende toeslagen en/of gekorte pensioenaanspraken en -rechten heeft het bestuur in 201 6 besloten om niet verder terug te

gaan dan 1 januari 2016. Dit in verband met de hiermee samenhangende kosten. Tevens heeft het bestuur besloten in 2016 dat

het compenseren van een korting/vermindering voor het compenseren van een gemiste toeslag gaat. De cumulatief gemiste

toeslag vanaf 1 januari 2016 bedraagt 0,61%. Dit is opgebouwd uit 0,07% achterstand per 31 december 201 5 en 0,54%

achterstand die wordt opgebouwd bij het besluit om geen toeslag te verlenen per I september 2016, Dit percentage geldt alleen

voor de (gewezen) deelnemers die reeds opgebouwde aanspraken hadden op 31 december 201 5 en voor de

pensioengerechtigden met ingegane pensioenrechten op 31 december 201 5.

Het hierboven omschreven beleid kan te allen tijde door het bestuur voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en

pensioengerechtigden worden aangepast.

2.4 Herstelplan

Zoals uit paragraaf 2.2 bhjkt is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad. Hierdoor is sprake van een

tekorts¡tuatie. ln deze situatie is een pensioenfonds verplicht een herstelplan op te stellen, waarin wordt aangetoond dat het fonds

tijdig herstelt tot de vereiste dekkingsgraad. Het herstel vindt plaats door verwachte beleggingsopbrengsten, premie-inkomsten,

vrijval solvabiliteit bij verleende uitkeringen en het (deels) achteruege blijven van indexaties. lndien hiermee het fonds

onvoldoende herstelt, dienen extra maatregelen genomen te worden.

Zolang het fonds in een tekortsituatie zit, zal jaarl¡ks het herstelplan worden vernieuwd, waarbij de maximale periode waarin de

tekortsituatie moet zijn opgeheven in 2016 1 1 jaar bedraagt en vanaf 201 7 telkens 10 jaar. Het herstelplan is, door de

modelmatige aanpak, een benadering van de werkelijkheid. Dit betekent dat de werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad in

positieve of negatieve zin kan afwijken van het venruachte herstelpad, waardoor de financiële positie van het fonds sneller of

langzamer kan herstellen dan voorzien.
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Uit het in 2016 bü DNB ingediend geactualiseerd herstelplan blijkt dat de financiële positie van Reiswerk Pensioenen in 2023

volledig is hersteld, zonder dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit is drie jaar later dan in het oorspronkelijk herstelplan. De

langere hersteltermijn is veroozaakt door de verslechtering van de financiële positie in 2015, met name door de aanpassing in de

UFR-systematiek. DNB heeft het geactual¡seerd herstelplan op 18 mei 2016 goedgekeurd.

Reiswerk Pensioenen heeft eind eerste kwartaal2017 een geactualiseerd herstelplan ingediend. U¡t dit herstelplan blijkt dat door

de verdere verslechtering van de dekkingsgraad in 2016, zoals in de voorgaande paragrafen toegelicht, de financiräle positie van

Reiswerk Pensioenen nu pas eind 2026 (dit is binnen tien jaar) volledig is hersteld. Om dan hersteld te kunnen zijn dient het

bestuur van Reiswerk Pensioenen wel extra maatregelen te nemen, namelijk het schrappen van de voorziene toeslagverlening ¡n

2024,2025 en 2026. Volgens het herstelplan kan Reiswerk Pensioenen in de jaren tot2024 de pensioenuitkeringen en

opgebouwde pensioenaanspraken niet indexeren.

2.9 Vermogensbeheer

2.9.1 Portefeuille beter in l¡jn met beleggingsovertuigingen

ln 2016 heeft Reiswerk Pensioenen de beleggingsportefeuille nog beter in lijn met de beleggingsovertuigingen gebracht. De basis

voor de invulling van de portefeuille is de AlM-studie uit 2013. De portefeuille bevond zich in 201 5 al binnen de kaders van de

AlM-studie. De strategische verdeling van de portefeuille over beleggingscategorieèn hoefde daarom in 2016 niet te worden

aangepast. Met de rebalancing, die normaal gesproken ieder jaar per 1 april plaatsvindt, ¡s er ook per I april 2016 voor gezorgd

dat de portefeuille binnen het strategische kader bleef.

Het bestuur heeft binnen de beleggingscategorieën wel enkele aanpassingen doorgevoerd. Enezijds betreft dit een optimalisatie

van de risico/rendementsverhouding van de portefeuille. Andezijds betreft dit aanpassingen als gevolg van de aangepaste

beleggingsovertuigingen. Ook zijn in de portefeuille enkele onderdelen veranderd omdat de ingeschakelde vermogensbeheerders

aanpassingen in hun beleggingsproducten aanbrachten.

O pti mali satie bi nn e n categorieën

Op basis van portefeuilleconstruct¡e-studies heeft het bestuur geconcludeerd dat de opname van de categorie hypotheken zorgt

voor een verbetering van het risico/rendementsprofiel binnen vastrentende waarden. Reiswerk Pensioenen heeft gedurende het

laar 2016 de hypothekenportefeuille opgebouwd. Het doel was om te komen tot een allocatie van 5% van de portefeuille. Op basis

van de waarde van de portefeuille begin 2016 is dit doel vertaald in een op te bouwen positie (commitment) van 14 miljoen euro.

Al in het tweede kwartaal was de positie naar 11 miljoen euro gebracht en in de loop van het derde kwartaal werd de rest van het

commitment ingevuld. De waarde van ruim 14 miljoen aan het eind van 2016 was, door de sterk gestegen waarde van de rest van

de portefeuille, echter slechts 4,3% van de portefeuille en daarmee duidelijk lager dan de gewenste allocatie van 5%. Daarom is

eind 2016 een nieuw commitment afgegeven om in 2017 het gewicht van hypotheken in de portefeuille naar de beoogde 5% te

brengen.

Ook heeft het bestuur de aandelenportefeuille omgevormd voor wat betreft de geografische verdeling. Eerst had deze portefeuille

een nadruk op Europa. Eind 2015 en begin 2016 is de aandelenportefeuille aangepast naareen wereldwijd gespreide portefeuille.

De verdeling is gebaseerd op de omvang van de diverse aandelenmarkten. Als gevolg daarvan heeft Reiswerk Pensioenen nu

binnen de aandelenportefeuille een nadruk op Noord-Amerika. Het toegenomen valutarisico is grotendeels afgedekt. ln

combinatie met de keuze voor een invulling met een passief beheerde portefeuille nam daardoor het totale risicoprofiel niet toe na

de aanpassing van de landenverdeling.

Aan sl u iti ng bij beleggi ngsoveñu igi nge n

De passieve invulling vloeit voort uit de nieuwe beleggingsovertuigingen die het bestuur eind 2014 heeft vastgesteld. Een van

deze overtuigingen is dat het bestuur gelooft dat passief beheer (het volgen van de markt) de voorkeur heeft. Pas wanneer actief

beheer (het proberen de markt te verslaan) een aantoonbare meerwaarde heeft, wordt een categorie actief ingevuld. Voor de

aandelenbeleggingen denkt het bestuur dat actief beheer, onder andere vanwege de hogere kosten, op termijn zal leiden tot het
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achterbl¡jven bij de aandelenmarkten. De aandelenportefeuille is sinds I april 2016 ingevuld met twee indexfondsen, één voor

opkomende markten en één voor ontwikkelde markten.

Het bestuur heeft eind 2016 voor de categor¡e schulden opkomende markten geconcludeerd dat de feitelijke invulling niet passend

was gezien de beleggingsbeginselen van Reiswerk Pensioenen. De ingeschakelde beheerder paste naar het oordeel van het

bestuur een te hoge mate van actief beheer toe, waarbij de beheerder te ver buiten het gewenste universum kon en ook wilde

beleggen. Besloten is dan ook om voorlopig het feitelijke gewicht van obligaties opkomende markten naar nul te brengen. Dit

besluit is na balansdatum, per 1 april 2017, geëffectueerd. Naar de gewenste strateg¡sche allocatie aan deze categorie zal nader

ondezoek worden verricht vanuit de optiek van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Een andere overtuiging is dat de kosten van beleggingen van belang zijn. ln de añrueging tussen diverse opties gaat het om het

veruachte netto rendement. ln een "dure" categorie zal dus alleen worden belegd als van die categorie een aanzienlijk hoger

rendement wordt ven¡vacht.

Het bestuur gelooft dat derivaten alleen moeten worden ingezet voor het beheersen van ris¡co's en voor het efficiënt beheren van

de portefeuille. Een positieve waarde-ontw¡kkeling van derivaten dient altijd te worden gedekt door voldoende onderpand.

Het beleggen in illiquide beleggingen is alleen mogelijk indien de liquiditeit van de portefeuille als geheel voldoende is

gewaarborgd. Dat betekent dat het bestuur wenst dat dit eerst naar haar tevredenheid wordt aangetoond.

Ten aanzien van de samenstelling van de beleggingsportefeuille is transparantie van elke belegging voor het bestuur een

noodzakelijke voorwaarde. Dat betekent dat op elk moment duidelijk en uitlegbaar moet zijn hoe en waarin belegd wordt. Tevens

dient transparantie te bestaan over de bijbehorende risico's die gepaard gaan met deze belegging.

Het bestuur wenst zelf geen tactisch allocatiebeleid (TAA) te voeren. Tevens is het bestuur terughoudend met het toestaan van

tactisch beleid door ingeschakelde vermogensbeheerders. ln het eerste kwartaal van 2016 heeft het bestuur de resultaten en de

risico's van het gevoerde dynamische beleid geëvalueerd. Sinds 201 1 werd dit dynamische beleid gevoerd binnen het mandaat

van de vermogensbeheerder. Het dynamische beleid werd geTmplementeerd met futures. Naar aanleiding van de evaluatie heeft

het bestuur geconcludeerd dat het dynamische beleid onvoldoende meerwaarde heeft. Het gerealiseerde rendement is zeer

beperkt geweest, waardoor het bestuur concludeerde dat er geen aantoonbaar rendement vanuit dynamisch beleid ¡s, zeker

gezien het extra risico dat dynamisch beleid toevoegt. Per 1 april 2016 is het dynamische beleid niet meer toegestaan b¡nnen het

mandaat van de vermogensbeheerder

Het bestuur ziet valuta- en renteafdekking niet als rendementsbron. De mate van afdekking wordt gekozen op basis van een

kwantitatieve analyse waar ook het effect versus de verplichtingen wordt meegenomen.

Aanpass ingen door vermogensbehee rders

De portefeuille-inrichting van de beleggingscategorie investment grade euro obligaties is aangepast. Reiswerk Pensioenen heeft

de portefeuille per 1 april 2016 omgezet naar twee nieuwe beleggingsinstellingen, namelijk één voor staatsobligaties en één voor

bedrijfsobligaties. Deze wijziging was nodig aangezien het gecombineerde product van de vermogensbeheerder vervangen werd

door de nu gehanteerde invulling met twee afzonderlijke beleggingsfondsen. Hiermee is Reiswerk Pensioenen flexibeler

geworden in de aansturing van deze twee beleggingscategorieën. Ook kunnen in de toekomst transactiekosten worden bespaard,

omdat ter financiering van de rente-afdekking vanaf 2017 in eerste instantie staatsobligaties en andere liquide beleggingen

worden gebruikt. Pas in een later stadium worden bedrijfsobligaties gebruikt. Omdat transacties in bedrijfsobligaties duurder zijn,

zullen zodoende m¡nder transactiekosten worden gemaakt.

2.9.2 Monitoring en evaluatie

Reguliere monitoring

De beleggingsportefeuille wordt gedurende het jaar gemonitord. Op basis van maandrapportages, kwartaalrapportages, ad hoc

evaluaties en analyses die specifiek voor het bestuur worden uitgevoerd, houdt het bestuur toezicht op de uitvoering van het

vermogensbeheer. De beleggingsmonitoringcommissie begeleidt de totstandkoming van de d¡verse analyses.
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Specifieke evaluaties

Op jaarbasis worden in principe alle onderdelen van het beleggingsbeleid geëvalueerd. ln 2016 heeft Reiswerk Pensioenen de

renteafdekking geëvalueerd. Het bestuur onderzocht of de keuze van afdekking op basis van de UFR-rente nog passend is. Het

curverisico van het fonds dat wordt gebruikt voor het afdekken van renterisico's is bestudeerd: omdat de verdeling van

renterisico's over looptijden binnen dat fonds niet overeenkomt met de verdeling van renterisico's van de pensioenu¡tkeringen van

Reiswerk Pensioenen, loopt Reiswerk Pensioenen specifiek risico indien rentes voor verschillende looptijden verschillend

bewegen. Ook is onderzocht of het huidige fonds dat voor de renteafdekking wordt gebruikt nog passend ¡s voor Reiswerk

Pensioenen en, of en hoe, de inflatiegerelateerde obligaties moeten worden meegenomen in de renteafdekking. Het bestuur heeft

geconcludeerd dat het curverisico acceptabel is en dat het afdekken op basis van de UFR-rente nog steeds passend is voor de

doelstelling om de dekkingsgraad te beschermen. Wel concludeerde het bestuur tevens dat het verschil in effectiviteit ten opzichte

van een afdekking op basis van marktrente gering is. Op basis van deze ondezoeken heeft Reiswerk Pensioenen besloten om,

mede vanwege de robuustheid van de aansturing van de totale portefeuille en de mogelijke veranderingen in de pensioenregeling,

vooralsnog geen aanpassingen te maken in de implementatie van de rente-afdekking.

Daarnaast zijn de volgende beleggingscategorieën geëvalueerd: staatsobligaties, bedrijfsobligaties, inflatiegerelateerde obligaties,

liquiditeiten, schulden opkomende markten en high yield obligaties. Bij deze evaluaties is onderzocht of actief beheer binnen de

betreffende beleggingscategorieên meerwaarde biedt in vergelijking met de default passieve beheerstijl. De evaluaties zijn

integraal van karakter, hetgeen betekent dat de voor- en nadelen worden getoond op het gebied van rendement, risico, beheer en

beheerkosten, risico-opslag en consequenties voor risicomanagement en compliance.

Ook is de valuta-afdekking geëvalueerd evenals het gebruik van derivaten binnen de beleggingsportefeuille door Reiswerk

Pensioenen. Op basis van de uitgevoerde evaluaties is geconcludeerd dat de invulling passend is voor Reiswerk Pensioenen, met

uitzonder¡ng van de invulling van schulden opkomende markten. De beheerder van deze categorie paste naar het oordeel van het

bestuur een te hoge mate van actief beheer toe. Per 1 april2017 is afscheid genomen van de betreffende vermogensbeheerder.

Vooralsnog is deze categorie niet ingevuld met een ander product, omdat het bestuur eerst het aspect maatschappelijk

verantwoord beleggen in het licht van deze categorie wil analyseren.

Reiswerk Pensioenen heeft in 2016 stilgestaan bij de consequenties van een Brexit en de impact daarvan op de portefeuille.

Voorafgaand aan het referendum over de Brexit heeft het bestuur geconstateerd dat de afdekking van het merendeel van het

valutarisico van het Britse pond Reiswerk Pensioenen afdoende zou beschermen tegen de eventuele negatieve gevolgen van een

Brexit. Tevens heeft het bestuur vastgesteld dat, vanwege de onvoorspelbaarheid van de u¡tkomst van het referendum, ¡eder

mogelijke tact¡sche ingrijpen in de portefeuille achteraf zou kunnen worden uitgelegd als ongefundeerde afwijking van de

strategie, waardoor bij één van de twee mogelijke uitkomsten van het referendum een nadeel voor Reiswerk Pensioenen zou zijn

ontstaan. Daarom heeft Reiswerk Pensioenen geen mutatie in de portefeuille aangebracht in aanloop naar het referendum.

Gedurende het jaar heeft Reiswerk Pensioenen de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Ook nadat de uitslag van het referendum

bekend was geworden, heeft het bestuur bekeken of er aanleiding was om aanpassingen in de portefeuille door te voeren. Dit was

niet het geval.

2.9.3 Portefeuillewaarde

De waarde van de portefeuille en de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën aan het einde van

het jaar ten opzichte van de situatie aan het begin van het jaar wordt weergegeven in onderstaande tabel:

Bedragen x € 1.000

Aandelen

Vastrentende waarden

Overig en Liquide middelen

Totaal

Waarde swapportefeuille

ter afdekking renterisico

31 december 2016

Bedrag Percentage

't09.344 36,3%

188.142 62,5%

3.455 1,2Yo

3q0.941 100,0o/o

28.769

Normportefeuille

29,0%

70,0o/o

1,jYo

100,0%

31 december2015

Bedrag Percentage

91.881 34,8%

168.803 64,00/0

3.198 I ,20/o

263.882 100,0%

4.058
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Waarde valuta-afdekking

Totaal incl. afdekking

-1.308

328.402

-375

267.565

Van de beleggingen is eind 2016 circa2lo/o belegd in Nederland.

2.9.4 Rendementen

Onderstaande tabel geeft de rendementen van de portefeuille en de benchmark weer, uitgesplitst naar de verschillende

categorieën waarin door het pensioenfonds wordt belegd. De relatieve performance is het verschil tussen het

portefeuillerendement en het benchmarkrendement.

Aandelen

Vastrentende waarden

Liquide middelen

Gewogen totaal

Portefeuille

201 6

Benchmark Relatieve

performance

0,30/o

-0,10/o

0,20/o

o,o%

Portefeuille

20'15

Benchmark Relatieve

performance

0,5To

0,10/o

0,1To

0,4%

0,3%

10,90/o

5,40/o

-0,20/o

7,8%

10,60/0

5,50/o

-0,3%

7,8%

7,90/o

-0,20/o

-0,0%

2,4%

-2,9%

7,40/o

-0,30/o

-0,|Yo

2,0%

-3,2%Totaal incl. rente-

afdekking en valuta-

afdekking

ln het totaal portefeuillerendement (inclusief rente- en valuta-afdekking) van 14,0% zijn niet alle kosten van het vermogensbeheer

verwerkt. De kosten van het vermogensbeheer d¡e nog niet zijn verwerkt in dit rendement bedragen €304.417. Ten opzichte van

het gemiddelde vermogen van € 322 miljoen is dit afgerond 0,1o/o ãàn kosten. Het volledig netto rendement van de beleggingen in

2016 is daarom circa 13,9% (14,0% minus 0,1%).

Onderstaand is weergegeven welke factoren hebben bíjgedragen tot de diverse behaalde rendementen. Ook wordt binnen de

beleggingscategorieën meer in detail aangegeven welke rendementen Reiswerk Pensioenen heeft behaald.

2.9.5 Aandelen

Aandelenkoersen fluctueerden sterk gedurende het jaar 2016. ln het eerste kwartaal daalden de aandelenkoersen. Deze daling

werd door vermogensbeheerders verklaard door de aanhoudend dalende olieprijs, een teruggang van de Chinese economie, en

de angst voor een recessie in de Verenigde Staten. Centrale banken bleven de rente drukken. Tijdens het tweede kwartaal

herstelde het vertrouwen onder aandelenbeleggers. Dit vertrouwen viel snel daarna terug vanwege de Brexit. De economische

groei in de Verenigde Staten trok echter aan, zonder renteverhogingen door de centrale banken. Mede daardoor keerden

beleggers weer terug naar aandelen. Ook het beleggingsklimaat in het derde en vierde kwartaal werd gekenmerkt door een

situatie waarin beleggers de voorkeur gaven aan risicovollere beleggingen zoals aandelen. De uitslag van de Amerikaanse

verkiezingen en een gunstige ontwikkeling van de werkloosheid in de Verenigde Staten zorgden ervoor dat meer beleggers uit

obligaties en in aandelen stapten.

De aandelenportefeuille van Reiswerk Pensioenen is in 2016 met 10,9% gestegen. De benchmark steeg met 10,6%. De

portefeuille presteerde hiermee 0,3 procentpunt beter dan de benchmark.

't4,0% 14,1% -0,1%
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2.9.6 Vastrentendewaarden

Per saldo heeft de vastrentende waarden portefeuille met een rendement vân 5,4o/o versus een benchmarkrendement van 5,5%

een underperformance van 0,1% behaald. De portefeuille vastrentende waarden bestaat uit een aantal deelcategorieën, die

duidelijk uiteenlopende resultaten hebben behaald.

Euro sfaafs- en bedrijfsobligat¡es en hypotheken

Het doel van de allocatie aan staats- en bedrijfsobligaties in euro en aan hypotheken is om een relatief veilige basis te bieden

binnen de beleggingsportefeuille. Tevens dragen deze obligaties en de hypotheken voor een deel bij aan de afdekking van het

renterisico.

Euro staatsobligaties

ln de eerste helft van 2016 daalde de Duitse rente naar een dieptepunt van -0,19%. De Amerikaanse centrale bank (Fed) was het

hele jaar terughoudend met het verhogen van de rente en de Europese centrale bank (ECB) heeft het opkoopprogramma zelfs

uitgebreid en begon ook bedrijfsobl¡gaties op te kopen. Een grote schok voor de markten was de uitkomst van het Britse EU-

referendum. ln de tweede helft van het jaar steeg de rente weer. Een belangrijke gebeurtenis was de verkiezing van Donald

Trump tot president van de Verenigde Staten. Hl heeft beloofd om de economie een impuls te geven, door onder andere het

starten van een infrastructureel ¡nvester¡ngsprogramma en door de belastingen te verlagen. De impact op de financiële markten

was groot. Hogere groei- en inflatieverwachtingen trokken de rentes omhoog. Ook de Duitse rente steeg naar een niveau van

0,21o/o. De Amerikaanse verkiezingen hadden zo invloed op Europese staatsobligaties.

De portefeuille euro staatsobligaties behaalde met een rendement van -0,1o/o versus een benchmarkrendement van 0,0% een

underperformance van 0,1 %. De actieve pos¡ties binnen de portefeuille gedurende het jaar hadden per saldo een licht pos¡tieve

bijdrage op het resultaat, maar de negatieve impact van de beheerkosten was groter dan deze pos¡tieve bijdrage.

E u ro b e d r ijf sob I ig ati e s

Tot halverwege februari deden bedrijfsobligaties het minder goed. Dit leek te komen doordat er, net als op de aandelenmarkten,

veel zorgen waren om de lage olieprijs. Bovendien waren er grote zorgen over Deutsche Bank. Een maand later veranderde de

stemming abrupt in positieve richting toen de ECB aankondigde bedrijfsobligaties toe te voegen aan de opkoopprogramma's. Juni

was weer negatief, omdat Britse kiezers voor een toekomst buiten de Europese Unie kozen. lnmiddels werd al snel duidelijk dat

de ECB veel meer bedrijfsobligaties opkocht dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast bleek de schok op de economie na de Brexit

mee te vallen. Na de presidentsverkiezingen van de Veren¡gde Staten zag de markt grotere politieke risico's wereldwijd, vooral in

opkomende landen, maar ook in het zuiden van Europa. Ook ontstond onzekerheid over Frankrijk, war in april en mei 2017 ook

presidentsverkiezingen zijn. Doordat de ECB ook in december bleef doorkopen eindigden de bedrijfsobligatiemarkten het jaar per

saldo positiever dan aan het begin van het jaar.

Het portefeuillerendement bedroeg 1 ,7o/o. Hel benchmarkrendement was 1 ,2o/o. De behaalde outperformance was dus 0,5%. Deze

outperformance is met name ontstaan doordat in de portefeuille meer risicovolle obl¡gaties zaten dan in de benchmark, gedurende

juist die perioden van het jaar dat risicovollere obligaties het beter deden dan de rest van de markt.

Hypotheken

Op beleggingen in hypotheken wordt naar veruachting een duidelijk hoger rendement behaald dan op staatsobligaties. Bovendien

zijn hypotheken veel beter gespreid over een groot aantal tegenpartijen. Het hypothekenfonds belegt defensiever dan veel andere

Nederlandse partijen. Een groot gedeelte van het fonds is belegd in hypotheken met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Het fonds is breed gespreid over ongeveer 60.000 individuele hypotheken, met diverse looptijden en uiteenlopende omvangen ten

opzichte van de woningwaarde. ln december werd voor een relatief groot bedrag aan hypotheken geheel of gedeeltelijk vervroegd

afgelost. Vaak hadden deze hypotheken een marktwaarde die hoger was dan de restschuld. Het vervroegd aflossen van

dergelijke hypotheken heeft een negatieve impact op het rendement van het fonds. De vergoeding die het fonds bij vervroegde

aflossing ontvangt, compenseert namelijk slechts deels het misgelopen toekomstige rendement.
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De hypothekenportefeuille behaalde in 2016 een rendement van 1 ,8%. Dit was 1 ,9% beter dan het rendement van de benchmark

van -0,1o/o.

High yield

ln 2016 herstelde de beleggingscategorie global high yield zeer sterk van de verliezen die een jaar eerder werden geleden.

Politieke omstandigheden als de Brexit en de Amerikaanse verkiezingen hadden geen blijvende negatieve impact op de markt.

Ook de renteverhoging (van de Federal funds rate) die in december in de VS plaatsvond, bracht geen kentering teweeg in het

positieve sent¡ment. De voor Reiswerk Pensioenen werkzame high yield managers kunnen binnen hun mandaat vrij sterk afwûken

van de benchmark. De managers leggen de nadruk op obligaties met een klein faillissementsrisico, die toch een redelijke

rentevergoeding bieden. ln sterk stijgende markten blijven juist deze defensieve obligaties achter. Hier staat tegenover dat ¡n sterk

dalende markten de high yield managers in de portefeu¡lle van Reiswerk Pensioenen naar veruacht¡ng een m¡nder sterke daling

zullen meemaken.

De beleggingen in global high yield behaalden met een rendement van 12,4o/o versus een benchmarkrendement van 1 5,1 % een

underperformance van 2,7o/o. Ðeze underperformance werd veroozaakt door het defensieve beleggingsbeleid van de

ingeschakelde high yield managers, waardoor hun portefeuilles minder sterk stegen dan de markt.

Schulden opkomende landen

Het jaar 2016 was een goed jaar voor beleggingen in obligaties uit opkomende landen. De waardering aan het begin van het jaar

werd als erg aantrekkelijk gezien, wat onder meer tot instroom van geld van beleggers heeft geleid. Het jaar 2016 was echter

geen gemakkehlk jaar. Sinds de Amerikaanse verkiezingen in november waren de rendementen negatief. De verkiezingswinst van

Trump had een behoorlijk negatieve impact op Mexico, gegeven de anti-Mexicoretoriek in zijn verkiezingscampagne. De

vermogensbeheerder van deze deelportefeuille had gedurende het hele jaar aanzienlijke posities ingenomen in lokale valuta's. Dit

waren zowel longposities als shortposities. Met name de posities in deze lokale valuta's zorgden voor het achterblijven bij de

benchmark. Het feit dat de beheerder binnen een mandaat voor harde valuta's structureel aanzienlijke posities in lokale valuta's

¡nnam, is reden geweest voor Reiswerk Pensioenen om het mandaat van deze beheerder te beëind¡gen per 1 aptil2017.

Het absolute rendement voor obligat¡es opkomende landen over 2016 bedroeg 7,60/o. Het benchmarkrendement was 8,3%. Het

relatieve rendement was als gevolg van de ingenomen valuta posities van de beheerder negatief, namelijk -0,7%.

2.9.7 Dynamische Asset Allocatie (DAA)

Sinds 20'l 1 kon de vermogensbeheerder de portefeu¡lle enigszins laten afwijken van de benchmark op basis van visies op de

aantrekkelijkheid van de d¡verse beleggingscategorieën. Het jaar 2016 werd ingegaan met overuogen posities van aandelen

opkomende landen en aandelen Europa ten koste van euro staatsobligaties. Deze posities zijn gedurende het eerste kwartaal

gehandhaafd. Aangezien Reiswerk Pensioenen begin 2016 besloot te stoppen met DAA zijn de posities aan het eind van het

eerste kwartaal gesloten. Op dat moment hadden de ingenomen pos¡tles een negatieve bijdrage aan het resultaat van O,2o/o.

2.9.8 Afdekkingrenterisico

Het renterisico is een groot ris¡co voor de pensioenbalans: als de rente daalt, stijgt de waarde van de in de toekomst te betalen

pensioenen sterk. Reiswerk Pensioenen beheerst dit risico door te beleggen ¡n vastrentende waarden (waaronder begrepen

hypotheken) en in een LDI-fonds. LDI staat voor Liability Driven lnvestmenfs: de beleggingen in een LD|-fonds zijn afgestemd op

de toekomstige pensioenuitkeringen (liabilities zijn verplichtingen). Omdat de benodigde zeer lange looptijden niet kunnen worden

bereikt door alleen te beleggen in langlopende obligaties, maakt het LDI-fonds gebruik van renteswaps. Voor Reiswerk

Pensioenen liggen de pensioenenuitkerlngen ver in de toekomst, omdat het pensioenfonds nog maar enkele gepensioneerden

heeft en juist veel jonge deelnemers kent. Daarom maakt het LDI-fonds een groot deel uit van de beleggingsportefeuille. Reiswerk

Pensioenen maakt gebruik van een strateg¡e waarbij 90% van de rentegevoeligheid van de pensioenverplichtingen op basis van

de UFR-rekenrente wordt afgedekt. Het afdekkingspercentage van 90% op basis van UFR komt eind 201 6 overeen met een

afdekking op basis van marktrente van 58o/o.
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De 3O-jaars swaprente daalde in 2016 van 1,610/o nail 1,24o/o. De daling over het gehele jaar bleef hiermee beperkt ondanks

grotere fluctuaties gedurende het jaar. ln augustus bereikte de 3O-jaars swaprente het dieptepunt van 2016 met 0,71%. Omdat

maar 90% van het renterisico was afgedekt en de UFR-systematiek met zich meebracht dat in 2016 de UFR-rekenrente

autonoom daalde, leverde de rente-afdekking onvoldoende bescherming voor de balans van Reiswerk Pensioenen.

2.9.9 Afdekkingvalutar¡sico

Reiswerk Pensioenen belegt in verschillende beleggingen die in buitenlandse valuta's genoteerd zijn. Reiswerk Pensioenen

bepaalt het valutabeleid vanuit risicomanagementovenivegingen en niet vanuit rendementsoverweg¡ngen. Reiswerk Pensioenen

belegt in belangrijke buitenlandse valuta's zoals de Amerikaanse dollar, de Japanse yen en het Britse pond. Het beleid brengt met

zich mee dat binnen de aandelenportefeuille het valutarisico van deze valuta's voor 75o/o wordt afgedekt naar de euro. Voor de

vastrentende beleggingscategorieën global high yield en obligaties opkomende landen (in harde valuta's) wordt het valutarisico

volledig afgedekt binnen de door Reiswerk Pensioenen gebruikte beleggingsinstell¡ngen. Andere valuta's, waaronder de valuta's

van opkomende landen, worden niet rechtstreeks afgedekt. Het valutarisico in aandelen van opkomende landen wordt vanwege

de sterke l¡nk naar de Amerikaanse dollar voor 37 ,5o/o afgedekt als een Amerikaanse dollar exposure.

ln 2016 verzwakte de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en Japanse yen maar werd juist sterker ten opzichte van het

Britse pond. Per saldo droeg de valuta-afdekking 0,6% negatief bij aan het resultaat van de portefeuille over 2016. Dit is vooral

gedreven door de ontwikkeling van de Amerikaanse dollar aangezien dit de grootste afgedekte valutapositie is.

2.9.10 Attributie-analyse

ln de tabel met rendementen zijn alle rendementen afgerond tot op één decimaal. ln dat geval is de underperformance -0,1%. De

underperformance van de portefeuille ten opzichte van de benchmark is -0,15% als deze wordt uitgedrukt in twee decimalen.

Voor de valuta-overlay is geen benchmark gebruikt. Daarom komt in de underperformance geen eventueel gunstig of ongunstig

effect van de implementatie van de valuta-afdekking tot uiting.

Het bestuur heeft geanalyseerd wat de oozaken zijn geweest van de underperformance. De underperformance is een combinatie

van individuele effecten ten gevolge van meerdere onderliggende beslissingen. ln de attributie-analyse wordt de totale

underperformance herleid naar de onderliggende beslissingen. Hierdoor wordt zichtbaar welke effecten de diverse beslissingen

hadden op het behaalde rendement.

Het verschil tussen het rendement van de portefeuille en het rendement van de benchmark bleek over het jaar 2016 een optelling

van uitsluitend kleine outperformances en kleine underperformances. De belangrijkste effecten waren, in aflopende volgorde qua

impact:

-0,130/o

-0,110/o

+0,10%

-0,02o/o

+O,O1o/o

-0,150/o

Dynamische Asset-Allocatie (DAA) over het eerste kwartaal van 2016

(daarna is het mandaat voor DAA-beleid ingetrokken door Reiswerk Pensioenen)

Allocatie-mismatch (ook met name over het eerste kwartaal)

Outperformance op de aandelen (voor de helft in het eerste kwartaal)

Underperformance op de vastrentende waarden

Outperformance op de rente-afdekking

Underperformance op de totale portefeuille

De onderliggende effecten zijn uitgedrukt als bijdragen tot de totale underperformance, en kunnen daarom worden opgeteld tot de

totale underperformance.

De belangrijkste verklaring voor de underperformance is dat de verdeling van de feitelijke portefeu¡lle over categor¡eên afuveek van

de verdeling van de benchmark over categorieën, waarbij de categorieën waarin meer werd belegd dan de benchmark het

gemiddeld juist minder goed deden.
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Er waren onderliggend ook positieve effecten. Hierbij valt op dat ook na de omzett¡ng van de aandelen naar een passieve invulling

een outperformance is behaald op de aandelen. Deze outperformance komt primair door een gunstiger f¡scaal regime waarbinnen

Reiswerk Pensioenen opereert ten opzichte van de gebruikte benchmark: Reiswerk Pensioenen kan meer dividendbelasting

terugkrijgen dan verondersteld wordt in de benchmark. Verder ontvangt Reiswerk Pensioenen een vergoeding voor het uitlenen

van aandelen.

2.9.11 Realisatie versus verwachting

Relatief rendement korte termijn

Op korte termijn, over alleen het jaar 2016, geeft het rendement op de benchmark het rendement weer dat Reiswerk Pensioenen

mocht veruvachten indien de portefeuille precies conform het strateg¡sche beleid zou zljn belegd. Door actieve

beleggingsbeslissingen week het feitelijke rendement van de portefeuille licht af van het rendement van de benchmark. ln dit

geval leverde dit een kleine underperformance op. Het relatieve rendement was dus licht negatief. Dit uit zich daarmee ook in de

negatieve z-score van -0,10 over hetjaar 2016.

Relatief rendement lange termijn

Het is ook mogelijk om op langere termijn te bekijken of het rendement van de portefeuille hoger of lager was dan het rendement

van de benchmark. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gekeken naar de performancetoets die op basis van vijf opeenvolgende

jaarlijkse z-scores wordt uitgevoerd. Een toetswaarde van nul impliceert dat gemiddeld gesproken het portefeuillerendement gelijk

was aan het benchmarkrendement. Voor Reiswerk Pensioenen was de waarde van de performancetoets gelijk aan 0,34. Deze

waarde ligt duidelijk boven nul. Dit geeft weer dat Reiswerk Pensioenen over de afgelopen vijf jaren gemiddeld een

outperformance heeft behaald ten opzichte van de benchmark.

Absoluut rendement kofte termijn

Het absolute rendement over het jaar 2016 was 14,0%. Hoewel dit rendement in absolute termen hoog is, is de dekkingsgraad in

2016 gedaald van 1 00,0% naar 97 ,7Yo. ln die zin voldeed het rendement niet aan de verwachtingen. Om de dekkingsgraad op peil

te houden, had het rendement ruim 16% moeten zijn. Om invulling te kunnen geven aan de toeslag-ambitie die Reiswerk

Pensioenen daar bovenop nog heeft, was een nog hoger rendement benodigd.

Absoluut rendement lange termijn

Op langere termijn, bezien over meerdere jaren, kan worden bekeken in hoeverre de rendementen per categorie voldeden aan de

verwachtingen die in ALM-studies, haalbaarheidstoetsen, herstelplannen en dergelijke studies zijn gebru¡kt.

De volgende rendementen, uitgedrukt als gemiddeld rendement per jaar, zijn gerealiseerd over de periode 2Q12 tol en met 2016:

Aandelen 12,0o/o

Vastrentende waarden 5,3%

investment grade 5,4o/o

high yield 6,8Yo

indexleningen 3,4Yo

Totaal zonder overlays 7,3o/o

Totaal met overlays (rente en valuta) 11,0%

De rendementen voor aandelen lagen ruim boven de verwachtingen die in de diverse studies zijn gehanteerd. Ook de

rendementen op vastrentende waarden waren hoger dan in het verleden werd verwacht. Dit kwam doordat de rente vrijwel

voortdurend is gedaald. Als gevolg daarvan werd, bovenop het rendement ten gevolge van rente-ontvangsten, ook een extra

rendement behaald ten gevolge van waardestijgingen. Bij een dalende rente neemt de waarde van een obligatie namelijk toe. Het

totaalrendement zonder overlays was daarom ook ver boven venruachting.

Het rendement met overlays was eveneens boven de eerder geuite rendementsveruachting, omdat ¡n het verleden niet werd

venruacht dat de rente nog verder zou dalen. Door de rentedalingen namen de swaps, waarmee de rente-afdekking werd

vormgegeven, toe in waarde.
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Ondanks het hoger dan verwachte rendement is de dekkingsgraad gedaald in de achterliggende jaren. Naast technische factoren,

zoals aanpassingen van de rekenrente, kwam dit doordat sinds eind 2015 niet 1 00% van het UFR-renterisico maar 90% van het

U FR-renterisico werd afgedekt.

Daarnaast heeft zowel de aandelenportefeuille als de vastrentende waardenportefeuille zonder overlay niet het rendement van de

verplichtingen bijgehouden over deze jaren.

2.9.12 Verantwoord Beleggen

Reiswerk Pensioenen wil beleggen op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier. Ter uitvoering hiervan kunnen de

volgende instrumenten worden ingezet: engagement (aangaan van dialoog met ondernemingen), corporate governance

(stemmen op aandeelhoudersvergaderingen), uitsluitingen (toepassen van een uitsluitingsbeleid) en het integreren van

duuzaamheidsinformatie in de beleggingsprocessen. Het meenemen van duurzaamheidsinformatie in het beleggingsproces

wordt ESG-integratie genoemd (ESG staat voor Ecologisch, Sociaal en Goed bestuur).

Reiswerk Pensioenen belegt in een aantal beleggingsfondsen van Achmea lM waarop een uitsluitingsbeleid van toepassing is.

Uitsluitingen worden vormgegeven vanuit een maatschappelijk verantwoord beleggen beleid van Achmea lM en betreffen zowel

producenten van controversiële wapens alsook structurele schenders van de principes van de VN Global Compact. De VN Global

Compact is een initiatief van de Verenigde Naties om bedrijven te binden aan principes op het gebied van mensenrechten,

arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. De principes zijn afgeleid van de Universele verklaring van de rechten van de

mens, internationaal erkende verklaringen, zoals bijvoorbeeld van de lnternational Labour Organisation, en conventies van de

Verenigde Naties. Het uitsluitingsbeleid wordt toegepast op het Achmea lnvestment Management EMU Staatsobligaties Fonds,

het Achmea lM Euro lnvestment Grade Credits Fonds en het Achmea lM Wereldwijd High Yield Fonds waarin Reiswerk

Pensioenen belegt. ESG-integratie wordt door Achmea lM toegepast op het Achmea lnvestment Management EMU

Staatsobligaties Fonds en het Achmea lM Euro lnvestment Grade Credits Fonds.

Reiswerk Pensioenen belegt ook in twee beleggingsfondsen van BlackRock. Op het wereldwijde aandelenbeleggingsfonds van

BlackRock waarin Reiswerk Pensioenen belegt wordt een uitsluitingsbeleid toegepast. Producenten van controversiële wapens

worden uitgesloten. BlackRock heeft begin 2Q17 aangekondigd het beleid binnen dit fonds signifìcant aan te scherpen, door het

uitsluitingsbeleid te vervangen door een geïntegreerd ESG-beleid op basis van de principes van de VN Global Compact.

lnmiddels is deze wijziging doorgevoerd door BlackRock. Reiswerk Pensioenen verwelkomt deze aanscherping door BlackRock.

Op het aandelenfonds voor opkomende landen wordt geen beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen gevoerd. Dit fonds

betreft ongeveer 6% van de portefeuille. Het bestuur is zich ervan bewust dat dit deel van de portefeuille niet optimaal is ingericht

vanuit de optiek van maatschappelijk verantwoord beleggen. Tijdens het uitvoerige selectietraject van dit aandelenfonds kwam het

fonds wel als beste optie naar voren als alle aspecten van het fonds, waaronder kosten en beheersbaarheid, in ogenschouw

werden genomen.

Daarnaast belegde Reiswerk Pensioenen tot en met maaft2017 in een Pictet-fonds voor schulden opkomende landen. Pictet

heeft de VN Global Compact ondertekend. Pictet heeft echter geen apart beleid op verantwoord beleggen maar neemt wel

bepaalde aspecten hiervan mee in het beleggingsproces.

Voor de beleggingen in hypotheken bij Syntrus Achmea Real Estate wordt het beleid van Achmea ten aanzien van

maatschappelijk verantwoord beleggen toegepast.

Hiermee vormen ESG-factoren een integraal onderdeel van het besluitvormingspròces. Door deze aspecten mee te nemen levert

dit een portefeuille op die grotendeels voldoet aan ESG-principes.

Bij alle selecties van vermogensbeheerders speelde het ESG-beleid afgelopen jaren een belangrijke rol. Eind 2016 heeft het

bestuur tijdens een studiedag uitvoerig aandacht besteed aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Het bestuur vindt het van

belang dat het beleid aansluit bij de wensen van de belanghebbenden van het fonds. Hierbij kunnen de specifieke karakteristieken

van de reisbranche een rol spelen. ln 2017 zal het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid verder worden uitgewerkt.
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Begin 20,l7 heeft het bestuur tijdens een volgende studiedag opvolging gegeven aan de bevindingen van de studiedag van eind

2016.

2.9.13 Beheerkosten van het pensioenfonds

Voor het beheren van het vermogen maakt Reiswerk Pensioenen kosten. Onderstaande tabel geeft een ovezicht van de totale

kosten voor het vermogensbeheer in 2016.

Bedragen x € 1.000 2016 2015

Gemiddeld vermogen 2016

Totale kosten exclusief transactiekosten

Totale kosten inclusief transactiekosten

Beheerkosten %

Performance fee %

Totaal exclusief transactiekosten %

Transactiekosten %

Totaal kosten %

321.676

899

1.203

0,280/o

0,00%

0,280/o

0,100/o

274.310

872

1.r69

0,290/0

0,03%

0,32Yo

0,110/o

De totale kosten vermogensbeheer in bovenstaande tabel zijn identiek aan de kosten die worden gerapporteerd aan De

Nederlandsche Bank (jaarstaat J402). Bij het transparant maken van de kosten vermogensbeheer 2016 zijn de aanbevelingen en

definities van de Pensioenfederatie in acht genomen. Dat wil zeggen dat de cijfers zijn gebaseerd op werkelijke kosten (indien

aanwezig), hetzij een resultaat zijn van schattingen welke qua methodiek minimaal voldoen aan de vereisten van de

Pensioenfederatie.

De kosten vermogensbeheer zijn te onderscheiden naar de kostencomponenten beheerkosten, performance gerelateerde kosten

en transactiekosten.

Transactiekosten zijn de kosten die gemaakt worden om de effectentransactie tot stand te brengen en uit te voeren. Deze kosten

zijn veelal op basis van een schatting tot stand gekomen, omdat er bijvoorbeeld bij transacties in de categorie vastrentende

waarden n¡et separaat kosten in rekening worden gebracht, maar deze zich uiten in het verschil tussen de bied- en laatkoers.

De kosten omvatten naast de kosten, zoals gerapporteerd in de staat van baten en lasten, ook een uitsplitsing van de 'onzichtbare

kosten' voor beheer van onderliggende beleggingsfondsen, waarvan de kosten zijn verwerkt in het beleggingsrendement, en de

schatting van de kosten van de individuele transacties. ln de staat van baten en lasten worden alleen (directe) kosten getoond die

het fonds op factuurbasis betaalt aan de tegenpartijen, waardoor deze cijfers niet aansluiten.

De volgende paragrafen gaan dieper in op de kosten over het afgelopen jaar 2016, waarbij een vergelijking wordt gemaakt ten

opzichte van 2015. Hierbij wordt ook meer inzicht gegeven in factoren die de hoogte van de kosten in belangrijke mate

beïnvloeden.

VergelÌjking kosten uitvoering Vermogensbeheer 2016 met 2015

Onderstaande tabellen geven een ovezicht per beleggingscategorie van de totale kosten voor het vermogensbeheer over 2016

en 2015 uitgesplitst naar beheerkosten, performance gerelateerde kosten en transactiekosten.
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Beheerkosten Performance

gerelateerde

kosten

Transactiekosten Totaal

Aandelen 143.7 1.7 72,5 218,0

378.4Vastrentende waarden 221.4 157,1

0.6 0.6 1.2Liquiditeiten

Overlavbeleooinoen 230.0 74,3 304,2

134,7Fiduciair beheer 134,7

Kosten oensioenfonds 143.3 143.3

Bewaarloon en overioe kosten 23.4 23,4

r.203.3Totaal 897.2 1,7 304,4

xl n

Kosten in€x1 in 2015

lnzicht in beheerkosten

Er zijn meerdere factoren die van invloed zijn op de hoogte van kosten. Onderstaand wordt een algemene beschouwing gegeven

op factoren die in belangrijke mate impact hebben op de kosten.

Beleggingsmix

Het type belegging is in belangrijke mate bepalend voor de omvang van de beheerkosten. De belangrijkste factoren hierbij zijn

añivegingen tussen zakelijke waarden en vastrentende waarden, liquide versus illiquide beleggingen, traditionele versus

alternatieve beleggingen en beleggingen in ontwikkelde markten versus opkomende markten. Bepaalde categorieën zijn

weliswaar duurder, maar zijn geselecteerd omdat ze naar verwachting bijdragen aan een betere rendement-ris¡coverhouding van

de totale beleggingsportefeuille.

Schaalgrootte

Wanneer er door het pensioenfonds of door de fiduciaire beheerder schaalvoordelen behaald kunnen worden vallen de kosten

doorgaans lager uit.

Actief / passief beleggen

Bij actief beheer krijgt de manager de doelstelling mee om de relevante benchmark te verslaan, wat een hoger veruacht

rendement betekent. Hiertegenover staan hogere kosten omdat er veel tijd en energie gestoken wordt in onder andere het

beleggingsproces, research en analisten.

Performance

gerelateerde

kôsten

Transactiekosten TotaalBeheerkosten

Aandelen 221 .4 65.4 106.5 393.3

Vastrentende waarden 177.3 6,5 122,5 306,3

1.7Commodities 1,7

Liouiditeiten 0.5 0.3 0,8

Overlavbeleqqinqen 132,9 66,3 199,2

Fiduciair beheer 107 1 107.1

Kosten oensioenfonds 118.6 118,6

41_4Bewaarloon en overiqe kosten 41,4

800.9 71.9 295.6 r.r68.5Totaal
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Overige factoren

Het beheren middels een enkele manager of juist meerdere managers heeft impact op de kosten. Daarnaast is er de keuze

tussen een discretionaire oplossing en een beleggingsfonds die invloed kan hebben op de hoogte van de kosten.

Beheerkosten

Onderstaand wordt per categorie inzicht gegeven ¡n de hoogte van de kosten aan de hand van bovenstaande factoren. Hierbij

wordt ook gekeken naar de kosten ten opzichte van het voorgaande jaar

Aandelen

De beheerkosten van aandelen bedroegen in 2016 € 143.700, een daling met € 77.700 ten opzichte van 2015, toen deze

beheerkosten C221 .4OO bedroegen. Ondanks de stuging van het gemiddelde belegd vermogen in aandelen van circa 10%,

daalden de kosten door de overgang van actief naar passief beheerde aandelenfondsen eind 2015 en begin 2016. Deze passief

beheerde fondsen hebben lagere beheerkosten. Over de kosten voor monitoring van de aandelenfondsen wordt 21% btw

berekend.

Vastrentende waarden

De beheerkosten van vastrentende waarden bedroegen in 2016 €221 .400, een st¡jging met circa € 44.000 ten opzichte van 2015,

toen deze beheerkosten € 177.300 bedroegen. De str.¡ging van deze kosten werd veroorzaakt door stijging van het gemiddelde

belegd vermogen van circa 9% en het met ingang van 2016 beleggen in hypotheken met hogere beheerkosten. Daarnaastwordt

met ingang van 201 6 21o/o bt¡'t berekend op een deel van de beheerkosten.

Ko ste n ove rl ay be I e gg i n ge n

De beheerkosten van de overlaybeleggingen bedroegen in 2016 € 230.000, een stijging met € 97.100 ten opzichte van 2015, toen

deze beheerkosten € 132.900 bedroegen. De beheerkosten van de overlay namen toe door de stijging van het gemiddelde belegd

vermogen, de kosten van de valutahedge over het gehele jaar (slechts gedeeltelük van toepassing in 2015), de btw die van

toepassing is op de beheerkosten vanaf 2016, de stijging van het participatiepercentage van het pensioenfonds in het CLOF en

de gestegen fondskosten van het CLOF.

Kosten fiduciair beheer

De kosten fiduciair beheer bedroegen in 2016 €. 134.700, een stijging met € 27.600 ten opzichte van 2015, toen deze kosten €

107.100 bedroegen. Deze kosten zijn gestegen door de btw die hierop van toepassing is vanaf 2016 en door hogere actuariële

kosten. De dienstverlening actuarieel advies is onderdeel van de Fiduciair Pensioen overeenkomst met Achmea lM en is

onderdeel van de fee van Achmea lM. Vandaar dat deze kosten onder "kosten fiduciair beheef' zijn opgenomen.

Kosten pensioenfonds

Dit betreft de kosten vermogensbeheer van het pensioenfonds zelf.

Bewaarloon en overige kosten

Deze kosten zijn gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit werd met name veroorzaakt door de lagere custodykosten bij

aandelen in 2016.

Performance gerelateerde kosten

De performance gerelateerde kosten zijn met € 70.200 gedaald. De daling werd met name veroorzaakt doordat geen performance

gerelateerde kosten hoefden te worden betaald voor vastrentende waarden. Daarnaast is Reiswerk Pensioenen begin 2016

volledig overgestapt naar passief beheerd beleggen van aandelen.
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Transactiekosten

Transactiekosten zijn de kosten die aan de beurs of aan een broker betaald moeten worden om een transactie tot stand te

brengen en uit te voeren. Deze kosten zijn niet altijd direct helder zichtbaar omdat ze onderdeel kunnen zijn van een prijs waarin

de transactiekosten reeds zijn meegenomen. De transactiekosten zijn dan onderdeel van de zogenaamde nettoprijs.

Vermogensbeheerders zijn vanuit toezichtwetgeving verplicht om te komen tot een beste u¡tvoeringprijs. Hierdoor wordt per

transactie bijgedragen aan het bereiken van lage kosten.

Aandelen

De transactiekosten van aandelen namen af met € 34.000 van € 106.500 in 2015 C72.5OO in 2016. Deze daling werd veroozaakt

door de overstap van actief beheerde aandelenfondsen naar passief beheerde fondsen.

Vastrentende waarden

De transactiekosten van vastrentende waarden namen toe met € 34,6k van € 122,5k in 201 5 naar € 157 ,1k in 201 6. Deze stijging

werd vooral veroozaakt doordat de transactiekosten in 2015 ca € 41k te laag waren ingeschat,. Met deze correctie daalden de

transact¡ekosten ten opzichte van 2015 met circa € 7k.

Derivaten

Ook de transactiekosten van derivaten namen toe. Deze stegen met € 8.000 van € 66.300 in 2015 naar € 74.300 in 2016. Deze

stijging was het gevolg van hogere transactiekosten van de valutahedge (eind 2015 geTmplementeerd, dus 2016 voor het eerst

gedurende het gehele jaar) en hogere transactiekosten bü de renteafdekking.

Aansluiting met de jaarrekening

De Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie nemen naast de directe kosten ook de indirecte kosten mee en

maken expliciet onderscheid tussen de vermogensbeheerkosten en transactiekosten. ln de jaarrekening zijn alleen de kosten ad €

898.897 die direct bij het pensioenfonds in rekening zijn gebracht opgenomen. De deels geschatte direct toe te rekenen

beleggingskosten binnen de beleggingsfondsen en transactiekosten van € 304.417 maken in de jaarrekening onderdeel uit van de

waardeveranderingen van de beleggingen. ln de opstelling van de vermogensbeheerskosten 2016 zijn daarnaast de kosten

opgenomen van advisering inzake vermogensbeheer door Aon Hewitt van € 23.000. Deze post is een onderdeel van 'kosten

pensioenfonds'.

Resultaat kostenvergelijking met lBl Benchmarking

Reiswerk Pensioenen heeft deelgenomen aan het ondezoek van lBl Benchmarking. Doordat de cijfers van het

benchmarkonderzoek over 2016 pas beschikbaar komen in het derde kwartaal van 2Q17 , kunnen wij in dit jaarverslag alleen

ingaan op de uitkomsten van het ondezoek over 2015. De wijzigingen die in het beleggingsbeleid voor 2016 zijn doorgevoerd

hebben naar het oordeel van het bestuur een verlagend effect op de vermogensbeheerkosten. Dit blûkt ook uit het feit dat de in dit

jaarverslag vermelde totale kosten exclusief transactiekosten zijn gedaald van 0,32o/o naar 0,28o/o, evenals het feit dat de totale

kosten inclusief hansactiekosten zijn gedaald van 0,43% naar 0,37o/o. Voor een groot deel is deze daling te verklaren door de

overgang naar passief beheer van de totale aandelenportefeuille. Daarom verwacht het bestuur in 2016, net als in 201 5, lagere

kosten te hebben gehad dan de peergroep en het universum. Voor het ondezoek is Reiswerk Pensioenen vergeleken met de

andere deelnemende pensioenfondsen met een beheerd vermogen van minder dan € 1 miljard. lnclusief Reiswerk Pensioenen

zijn dit 9 fondsen (de peergroep). ln totaal deden met het onderzoek 28 pensioenfondsen mee die 36% van het

pensioenvermogen in Nederland vertegenwoordigen.

Voor 2015 zijn de kosten van Reiswerk Pensioenen 32 bp van het gemiddeld belegd vermogen (32 basispunten is gelijk aan

0,32Vo). De peergroep en het universum hadden kosten van 4l respectievel¡jk 40 bp. De kosten zijn niet zonder meer onderling

vergelijkbaar omdat andere fondsen een andere activamix, dat wil zeggen een andere verdeling over beleggingscategor¡eën,

hadden. Voor dit verschil in verdeling wordt gecorrigeerd door te kijken naar de lBl Benchmark. De lBl Benchmark voor Reiswerk

Pensioenen is 34 bp. Dit zijn de kosten indien de portefeuille van Reiswerk Pensioenen zou zìln ingevuld conform de eigen
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verdeling over categorieën, waarbij elke categorie zou zijn beheerd tegen de gemiddelde kosten die de peergroep voor deze

categorie maakte.

Kosten (bp) Reiswerk

Pensioenen

Peergroep Universum

Beheer activamix 15 22 25

Prestatieverooedino 3 2 5

Overlav 5 3 2

Overio I 14 I
Totaal 32 41 40

lBl Benchmark 34 40 39

Toelichting op kosten "Overlay": Reiswerk Pens¡oenen kent ten opzichte van andere fondsen een grote mate van renteafdekking,

daarom zijn de kosten voor de overlay relatief hoog.

De conclusie is dat Reiswerk Pensioenen lager dan gemiddelde vermogensbeheerkosten kent.

2.9.14 Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000

Op 24 april 1998 is de'Vrijstellingsregeling Wet Bedrijfspensioenfondsen' officieel in werking getreden. Deze regel¡ng is

uitgevaardigd door het Minister¡e van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heeft als belangrijkste doel ondernemingen

desgewenst vrijstelling te verlenen van de verplichtstelling van deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds indien de

beleggingsperformance van het fonds ontoereikend is. De regeling is na inwerkingtreding enkele malen aangepast. Op basis van

artikel 5 lid 1a van het Vrijstellings- en boetebesluit moet vrijstelling worden verleend als uit de performancetoets blijkt dat het

feitelijk behaalde beleggingsrendement van het bedr¡fs(tak)pensioenfonds in negatieve zin aanzienlijk afrrijkt van het rendement

van de door het fonds vastgestelde normportefeuille. Volgens de vrijstellingsregeling zal de performancetoets worden toegepast

over de periode 2012 lol en met 2016. lndien de uitkomst van de performancetoets nieuwe stijl (uitkomst oude stijl plus 1 ,28) lager

uitvalt dan nul, kan een werkgever binnen het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds een vezoek indienen tot vrijstelling van

deelname. Over 2016 is een z-score behaald van -0,10. De performancetoets over de periode 2012lol en met 2016 bedraagt

0,34. Met deze waarde blijft de performancetoets ruimschoots boven het vereiste minimum van -1,28 oude stijl en met een waarde

van 1,62 (0,34 + I ,28) ruimschoots boven het vereiste minimum van 0 nieuwe stijl.
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3 Pensioenregeling

3.1 lnleiding

Dlt hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de pensioenregeling van het fonds. De kenmerken van de

pensioenregeling van het fonds staan in de bijlage bij dit jaarverslag.

Daarna geeft dit hoofdstuk inzicht in de uitvoering van de pensioenregeling en in de uitvoeringskosten.

3.2 Wijzigingen in de pensioenregeling

Wijzigingen pensioenreglement per I januari 2016

Het pensioenreglement is per 1 januari 2016 als volgt gewijzigd:

Þ De premie is verhoogd naar 21,7o/o;

Þ Het maximum pensioengevend loon is aangepast naar € 47.400;

Þ De flexibiliserings- en afkoopfactoren zijn aangepast.

NB: De franchise is niet gewijzigd en gehandhaafd op € 15.935.

Wijzigingen pensioenreglement per 1 januari 2017

Het pensioenreglement is per 1 januari 2017 als volgt gewijzigd:

Þ De premie is verhoogd naar 23,2o/o;

Þ Het maximum pensioengevend loon is aangepast naar € 48.111,

Þ De flexibiliserings- en afkoopfactoren zijn aangepast.

NB: De franchise is ook in 2017 niet gewijzigd en gehandhaafd op € 15.935.

Zoals hiervoor aangegeven is het bestuur van Reiswerk Pensioenen van oordeel dat de huidige pensioenregeling niet houdbaar

is.

Het bestuur is dan ook van oordeel dat het vragen van een hogere premie aan de actieven, voor dezelfde pensioenregeling als

die in 2016 én een reële kans op het moeten verlagen van de opgebouwde pensioenaanspraken (van zowel de actieven als van

de inactieven), alleen evenwichtig is als dat maar voor één jaar gebeurt.

ln 2017 worden de mogelijkheden om tot een nieuwe pensioenregeling te komen onderzocht. Het bestuur van Reiswerk

Pensioenen treedt daarbij op als adviseur voor de cao-partners. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling,

het bestuur van Reiswerk Pensioenen is verantwoordelijk voor de uifuoering van de pensioenregeling.

3.3 Uitvoering van de pensioenregel¡ng

3.3.1 Gommunicatie

Communicatie was ook in 2016 een belangrijk thema voor het pensioenfonds. Samen met communicatiebureau Catapult geven

we uitvoering aan het communicatiebeleid van Reiswerk Pensioenen. Hierbij maken we onderscheid in de volgende doelgroepen:

deelnemers tot 36 jaar, van 36 tot en met 55 jaar en ouder dan 55 jaar. Ook met werkgevers, pensioengerechtigden en slapers

communiceren we actief. Doel van alle communicatie is het creëren van ruimte voor later: de (financiële) ruimte om na

pensionering op dezelfde wijze door te leven. Daarom willen we ervoor zorgen dat deelnemers weten dat ze bij Reiswerk

Pensioenen pensioen opbouwen. Dit doen we door ze inzicht te geven in hun pensioen, zodat deelnemers weten wat hun

pensioen waard is. Maar ook dat ze weten dat ze zelf ook iets kunnen doen.
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ln de communicatie staat daarom het creatieve concept "ruimte voor late/' centraal. Gebaseerd op onze missie en visie die we in

2015 in samenwerking met cao partijen vaststelden. We zijn op dat moment onze doelgroepen ook met 'le" en 'louw" gaan

aanspreken (in plaats van u en uw). Pensioencommunicatieboodschappen worden, waar mogelijk, eerst uitgetest op een

steekproef om te bepalen welke boodschap, per doelgroep, het meest effectief is. Die boodschap wordt vervolgens breed

uitgezet. Alle communicatie-uitingen worden getoetst aan onze eigen communicatierichtlijn, genaamd 'Sofie'. Zij is een fictief

persoon, die het pensioenfonds vertegenwoordigt. Zo zorgen we ervoor zorgt dat zowel verplichte als nietverplichte

communicatie voldoet aan een bepaalde maatstaf: 'Zou Sofie het zo gezegd hebben?.' Die vraag stellen we onszelf continu. Het

zorgt ervoor dat Reiswerk Pensioenen communiceert zoals mensen dat met elkaar doen. Met een vriendelijke 'tone-of-voice',

begrijpel¡k en persoonlijk. Ook helpt het b¡ het concreter invulling geven van de open normen van duidelijkheid, evenwichtigheid,

tijdigheid en correctheid die staan beschreven in de Wet Pensioencommunicatie.

Bij alle communicatie gelden de volgende communicatie-uitgangspunten:

- Voldoen aan (nieuwe) wettelijke vereisten

- Activeren

- Bijdrage leveren aan positief beeld pensioenfonds en pensioenregeling

- Evenwicht in haal- en brengplicht

- Persoonlijk en relevant

- Kostenefficiency

ln 2016 heeft Reiswerk Pensioenen onder andere onderstaande communicatieacties uitgevoerd

lnformeren

De website speelt een centrale rol in alle communicatie. Vrijwel alle informatie die we delen, staat ook op de website. Vaak in de

vorm van nieuwsberichten. Maar soms wordt er ook een speciale land¡ngspagina over een bepaald thema ontwikkeld.

Nieuwsberichten gaan bijvoorbeeld over de laatste stand van de dekkingsgraad, over reglementswijzigingen in 2016,

toeslagverlening en de premiestijging per 1 januari 2017 . Er zijn landingspagina's gemaakt voor onder andere het vezamelen van

e-mailadressen en het populaire jaarwerk. De website is ook de plek waar deelnemers en werkgevers relevante documenten

vinden zoals het jaarverslag, het pensioenreglement en nieuwsbrieven.

ln juni 2016 is de persoonlijke omgeving voor werkgevers aangepast. Functionele vernieuwingen en een verbeterde indeling

hebben tot meer gebruiksgemak voor werkgevers geleid. Ook voor deelnemers is specifieke informatie beschikbaar. Op de

website staat ook een pensioenplanner waar deelnemers kunnen inloggen en hun persoonlijke pensioengegevens kunnen zien.

Persoonlijk blog van de (vice)voorzitter

ln 2016 verscheen drie keer een persoonl¡jk blog van de vicevoorzitter Frank Radstake op de website. Dit om deelnemers te

informeren over actuele zaken rondom hun pensioen en Reiswerk Pensioenen. En om ze de mogelijkheid te geven om hierover

vragen te stellen.

Nieuwsbrieven en kaarten

ln 2016 verstuurde Reiswerk Pensioenen verschillende (digitale) nieuwsbrieven om deelnemers en werkgevers te informeren over

voor hen relevante zaken rondom het pensioen, de pensioenregel¡ng en het pensioenfonds. Zo ontvingen alle werkgevers een

pensioenchecklist als hulpmiddel bij informatieverstrekking over de pensioenregeling aan nieuwe medewerkers. De verschillende

deelnemersgroepen ontvingen kaarten met als doel de naamsbekendheid van het fonds, het overzicht en inzicht in het pensioen

te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn kaarten om e-mailadressen te verzamelen en om deelnemers te feliciteren met hun nieuwe

vakantiedagen (in januari) of neld (in mei).

Webinar FIT-maand

ln oktober 2016 organiseerde Reiswerk Pensioenen een webinar voor deelnemers. Dit webinar maakte onderdeel uit van dedoor

Stichting Reiswerk georganiseerde FIT-maand en we wilden deelnemers via dit kanaal informeren over pensioen in het algemeen

en de pensioenregeling van het fonds in het bijzonder. Deelnemers konden daarbij live hun vragen stellen en antwoord krijgen.

Wandeling op de he¡ en Pensioenwendag Aviodrome
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ln september 2016 organiseerde Reiswerk Pensioenen twee activiteiten voor versch¡llende doelgroepen. Een wandeling door de

Oostvaardersplassen voor deelnemers tot 36 jaar. Tijdens de wandeling met een gids konden deelnemers in een informele sett¡ng

vragen stellen aan fondsbestuursleden. Tüdens een 'pensioenwendag' bij het Aviodrome Lelystad Airport konden deelnemers

vanaf 56 jaar met familie of vrienden een bezoek brengen aan het Aviodrome. Bezoekers konden bij een speciale desk

pensioenvragen stellen aan bestuursleden en medewerkers van het klantteam.

Pensioen 1-2-3

Reiswerk Pensioenen heeft per 1 juli 2016 het via de Wet Pensioencommunicatie verplicht gestelde Pensioen 1-2-3 beschikbaar

gesteld. Een vervanger van de startbrief waarmee de pensioenregeling begrijpelijk en gelaagd wordt uitgelegd.

Meer digitaal

Reiswerk Pensioenen heeft de ambitie om steeds meer digitaal te communiceren met zowel deelnemers als werkgevers. Digitale

communicatie sluit beter aan bij een jong deelnemersbestand in een steeds meer digitale branche. Het geeft het pensioenfonds

de mogelijkheid om sneller, gerichter en tegen lagere kosten te communiceren. Hiervoor zijn in 2016 veel inspanningen verricht

met als doel e-mailadressen te vezamelen en toestemming te krijgen voor digitaal communiceren. De verschillende activiteiten

zijn, met het oog op de kosten, zoveel mogelijk gecombineerd met andere uitingen (brieven, kaarten, website en webinars). ln juni

2016 is een belactie gehouden waarbij werkgevers telefonisch benaderd zijn om hun e-mailadres aan het pensioenfonds door te

geven. De actie was succesvol: maar liefst 86% van de werkgevers stemde in met dit verzoek. Ook in 2017 staat het vezamelen

van e-mailadressen hoog op de agenda om in de toekomst meer digitaal te communiceren met deelnemers en werkgevers.

3.3.2 Verloopoverzicht deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden

Stand per 1 januari 2016

Van gewezen dln naar dln

Van dln naar gewezen dln

Arbeidsongeschiktheid/revalidering

Pensionering

Toetreding

Overlijden

Waardeoverdracht

Afkoop emigratie / klein pensioen

Overige oorzaken

Stand oer 31 december 2016 9.008 14.862

Deelnemers

8.638

394

-1.671

-10

-19

1.658

0

-3

-7

28

Totaal

22.187

0

0

0

0

2.649

-16

-31

-426

-1

Gewezen
deelnemers

13.033

-394

1.671

1

40
954
_10

_28

-382

57

Arbeids-
ongeschikte
deelnemers

Gepensio-
neerden

Gepensio- zonder
neerden uitkering

359 86

00
00
00

51 10

352
-60
00

-33 -4

-15 -72

391

71

0

0

I
-2

0

0

0

0

1

79 22 24.362

Toelichting bij het overzicht:

Ðeelnemers: de ultimo stand betreft de werknemers die op 31 december een dienstverband hebben in de bedrijfstak of vanwege

vrijwillige voortzetting deelnemer zijn.

Het aantal actieve deelnemers is, mede door een stijging van het aantal werkgevers met 23, met ruim 4o/o gestegen. De stijging

komt doordat enezijds een aantal werkgevers haar vrijstelling voor deelname aan de pensioenregeling voor Reiswerk

Pensioenen heeft ingeleverd en anderzijds deels door het aansluiten van werkgevers bij Reiswerk Pensioenen die voordien

onterecht nog niet waren aangesloten. Reiswerk Pensioenen is actief bezig met het zoeken naar werkgevers die onterecht niet

zijn aangesloten bij het fonds.

Arbeidsongeschikte deelnemers: het aantal betreft deelnemers die alleen pensioen opbouwen vanwege de regeling van

premievrije opbouw wegens arbeidsongeschiktheid. Het kan dan gaan om volledige arbeidsongeschikthe¡d of om gedeeltelijke

arbeidsongeschiktheid zonder een actief dienstverband in de branche.
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Gepensioneerden: het aantal betreft de periodieke pensioenuitkeringen. Personen die met pensioen gaan worden bij de mutatie

pensionering afgetrokken bij 'Deelnemers', 'Gewezen deelnemers' of 'Arbeidsongeschikte deelnemers'. Vervolgens worden zij

bijgeteld bij 'Gepensioneerden'. De mutatie toetredingen bij 'Gepensioneerden' betreft dus niet deelnemers die pensioneren,

maar alleen de ingegane nabestaanden- en wezenpensioenen.

Gepensioneerden zonder uitkering: dit zijn gepensioneerden waaraan de uitkering niet kan worden toegekend, omdat deze

personen niet'gevonden'zijn, of hun uitkering niet hebben opgevraagd. ln 2015 was dit aantal hoog doordat hierin toen ook

personen waren opgenomen die de leeftijd 65 jaar bereikt hadden, maar nog niet met pensioen waren. Dit is in 2016 gecorrigeerd.

Afkoop: afkoop kan op twee momenten plaats vinden:

1. Twee jaar na e¡nde deelneming

Deze afkopen staan vermeld in de kolom 'Gewezen deelnemers'.

Vanaf november 2012 is het beleid van Reiswerk Pensioenen dat bij einde deelneming alleen kleine pensioenen lager dan

€ 200 per jaar op initiatief van het fonds worden afgekocht. Op vezoek van de deelnemer worden ook pensioenaanspraken

tot een bedrag van € 450 op jaarbasis afgekocht.

2. Bij pensionering.

Wanneer een deelnemer of gewezen deelnemer met pensioen gaat en zijn pensioen direct wordt afgekocht, wordt deze

afkoop vermeld in de kolom 'Deelnemers' of 'Gewezen deelnemers'. Een afkoop van het nabestaanden- en wezenpensioen

staat vermeld in de kolom 'Gepensioneerden'.

Bij pensionering worden de pensioenaanspraken afgekocht indien de aanspraak lager is dan € 450 op jaarbasis. Yanaf 2017

wordt bij pensionering op initiatief van Reiswerk Pensioenen alleen pensioenaanspraken lager dan € 200 per jaar afgekocht.

Op verzoek van de deelnemer worden ook dan de pensioenaanspraken tot een bedrag van € 450 op jaarbasis afgekocht.

Waardeoverdrachten: Het fonds werkt mee aan individuele waardeoverdracht bij wisseling van dienstverband. Het doel hiervan

is de bestrijding van pensioenbreuk en het voorkomen van versnippering van pensioenaanspraken bij deelnemers en gewezen

deelnemers. ln het bovenstaande mutatieovezicht staan bij de waardeoverdrachten alleen de uitgaande waardeoverdrachten

vermeld. Deelnemers met een inkomende waardeoverdracht hebben geen invloed op het aantal.

Overige oozaken: Deze mutatie bestaat voornamelijk uit correcties van in het verleden ten onrechte opgenomen deelnemers.

3.3.3 Uitbesteding

Het bestuur heeft de uitvoering van het pensioenbeheer uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Het vermogensbeheer

is uitbesteed aan Achmea lnvestment Management. Het bestuur heeft beide partijen gemandateerd voor de hieraan verbonden

werkzaamheden. De afspraken over uitbesteding zijn vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten.

Nadere afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening zijn vastgelegd ¡n aparte dienstverleningsovereenkomsten (DVO'S) voor

pensioenbeheer, vermogensbeheer en actuarieel advies. Deze overeenkomsten bieden de mogelijkheid om de bestaande

dienstverlening tussentijds aan te passen of nieuwe diensten toe te voegen. Het bestuur en de uitvoerder leggen eventuele

nieuwe afspraken altijd contractueel vast. Elk kwartaal wordt aan het fonds door Syntrus Achmea Pensioenbeheer gerapporteerd

over de DVO-afspraken. Deze worden besproken in de risk- en auditcommissie. Ook van Achmea lnvestment Management

ontving het bestuur elk kwartaal een rapportage. Deze worden besproken in de beleggingsmonitoringcommissie.

De notulen van beide commissies worden besproken met het bestuur.

ln september 2016 heeft Syntrus Achmea Pensioenbeheer aangekondigd in de komende jaren te willen stoppen met de

dienstverlening aan de verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen, waarbij het eerst gestopt wordt met de dienstverlening aan

de pensioenfondsen die gebruik maken van het RPS pensioenadmin¡strat¡esysteem. Daar maakt Reiswerk Pensioenen ook

gebruik van. Het contract met Reiswerk Pensioenen is door de uitvoerder eenzijdig opgezegd per 1 januari 2018. De werkgroep

Toekomst is door het bestuur ingesteld voor de zoektocht naar een nieuwe pensioenuitvoeringsorganisatie en het doen van

voorstellen voor een nieuwe pensioenregeling. Dit wordt verder toegelicht paragraaf 4.1 organisatiestructuur van het

pensioenfonds.
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3.4 Kosten uitvoering pensioenbeheer

Het fonds maakt voor het uitvoeren van de pensioenregeling kosten. Deze kosten worden onderverdeeld in kosten voor de

uitvoering van de pensioenregeling en kosten van vermogensbeheer. Deze laatste kosten zijn toegel¡cht in paragraaf 2.10.

Onderstaand worden de kosten van pensioenbeheer toegelicht.

De kosten worden gepresenteerd met inachtneming met de aanbevelingen van de Pensioenfederatie en AFM. Hierdoor kunnen

de kosten die pensioenfondsen maken met elkaar worden vergeleken.

De kosten van pensioenbeheer bedragen voor 2016 € 1.830 (2015: € 1.515). Omgerekend is dit€ 193,08 (2015: € 167,07) per

deelnemer en gepensioneerde. Rekening houdend met het aantal gewezen deelnemers zijn de kosten €.75,18 (2015:€ 68,55).

ln onderstaande tabel zijn de kosten weergegeven.

Bedragen x 1.000 euro 2016

163

19

83

28

27

-2

2015

Bestuur, advies en controle

Bestuurskosten

Accountantskosten

Controle en advieskosten actuarissen

Kosten adviseurs

Contributies en bijdragen

Overig

Totaal

208

27

73

47
't8

2

318 375

529

230

94

287

Admin¡stratie en communicatie
Kosten deelnemers en pensioengerechtigden

Kosten werkgevers

Kosten excedentregeling

Kosten financieel beheer en bestuursondersteuning

Totaal

754

252

126

380

1.512 1.140

Totaal pensioenbeheerkosten 1.830 1.51s

2016 20f5

Aantal actieve deelnemers

Aantal gewezen deelnemers

Aantal pensioengerechtigden

Totaal aantal

9.087

14.862

391

8.709

13.033

359

24.340 22.101

Pensioenbeheerkosten ¡n euro per deelnemer
Pensioenbeheerkosten in euro per (qewezen) deelnemer

193,08

75,18

167,07

68,55

Aansluiting kosten pensioenbeheer met jaarrekening

Kosten pensioenbeheer in jaarrekening

opgenomen ¡n d¡verse baten

Kosten pensioenbeheer volqens definitie pens¡oenfederatie

201 6

1.830

0

1.830

20't5
1.520

-5

1.515

*Nb voor 201 5 is in het bestuursverslag een andere rubricering aangehouden dan in de jaarrekening

Toelichting bij kosten uitvoering pensioenbeheer

Bestuur, advies en controle
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De afname van de bestuurskosten (€ 45) wordt vooral veroozaakt doordat in 2016 m¡nder opleid¡ngskosten zijn gemaakt þ €52)

voor het bestuur en het verantwoordingsorgaan.

De accountantskosten zijn lager (€ 8) doordat enerzijds in 2016 een negatieve correctie is opgenomen over het jaar daarvoor en

in 2016 extra kosten zün opgenomen die betrekking hebben op 2015. De reguliere kosten van de accountantscontrole zijnin2016

vergelijkbaar met die van 2015.

De controle- en advieskosten van de actuar¡ssen zijn toegenomen (€ 10) door toegenomen advieskosten voor de bepaling van de

juiste hoogte van de te gebruiken waarderingsgrondslagen.

Kosten van adviseurs zijn afgenomen (- € 19) met name door het wegvallen van de in 201 5 gemaakte kosten voor de bepaling

van de missie en visie van Reiswerk Pensioenen (€ 15).

Kosten van contributies en bijdragen zijn gestegen (€9) door een bijna verdubbeling van de contributie aan de Pensioenfederatie

en de stijging van de kosten DNB.

Administratie en communicatie

Alle kosten onder deze categorie zijn toegenomen doordat Syntrus Achmea Pensioenbeheer vanaf 2015 btw factureert, door het

vervallen van de koepelvrijstelling, waarbij Reiswerk Pensioenen in 2015 over ongeveer een kwart van de kosten nog geen btw

verschuldigd was.

Kosten deelnemer en pensioenqerechtiqden: deze kosten hebben betrekking op alle werkzaamheden die de administrateur van

het fonds verricht om de pensioenaanspraken te administreren, de uitkeringen van de pensioengerechtigden te vezorgen en alle

deelnemers en gerechtigden te informeren. Te denken valt hierbij aan het veruerken van waardeoverdrachten, het afkopen van

kleine pensioenen, het toekennen van pensioenen en de wettelijke communicatie met alle doelgroepen (helpdesk, website,

pens¡oenplanner, Uniform Pensioenovezicht, start- en stopbrief enzovoorts). Tevens zijn onder deze kostenpost de kosten van de

niet wettelijke pensioencommunicatie opgenomen waarvoor Reiswerk Pensioenen gebruik maakt van bureau Catapult.

De kosten zijn toegenomen (€225) door de stijging van de communicatiekosten voor enerzijds de wettelijke uitingen (€ 31) en de

systeemaanpassingen om de wettelijke uitingen aan te passen aan de nieuwe wettelijke eisen (ook € 31) en andezijds door een

toename in de niet wettelijke communicatie-uitingen (€ 1 19). Vanaf medio 201 5 is, zoals elders in het bestuursverslag toegelicht,

gestart met het werken met het bureau Catapult voor het bedenken en versturen van de niet-wettelijke uitingen. Vanaf het najaar

van 2015 wordt, conform de medio 2015 nieuwgekozen communicatiestrategie, gecommuniceerd met de verschillende

doelgroepen. Vandaar dat deze kosten in 2016 hoger zijn dan in 2015.

Kosten werkqever: deze kosten hebben betrekking op alle activiteiten die voortvloeien uit het beheer van het bestand van

aangesloten werkgevers, de aanlevering en verwerking van de werknemersgegevens, het opleggen en innen van de

pensioenpremies en het onderhouden van de contacten met die werkgevers.

Deze kosten zijn hoger (€22) door met name de juridische ondersteuning voor individuele kwesties.

Kosten excedentreqelinq: deze kosten hebben betrekk¡ng op de administratiekosten voor deelnemers aan de excedentregeling. ln

de premie voor de excedentregeling zit een opslag voor deze kosten met als doel dat de opslag kostendekkend is. De werkelijke

kosten zijn € 18 hoger. Dit wordt veroozaakt door de later ingevoerde btw die door de pensioenuitvoerder in rekening wordt

gebracht.

Kosten financieel beheer en bestuursondersteuninq: deze kosten hebben betrekking op het voeren van het secretariaat ten

behoeve van bestuur, raad van toezicht en verantwoordingsorgaan; het opstellen van hetjaarverslag en het samenstellen van

financiële rapportages en de advies- en controlekosten door Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Deze kosten zijn toegenomen

(€ 93) door extra kosten voor bestuursondersteuning met name als gevolg van het toegenomen aantal vergaderingen.

Benchmarking kosten

Reiswerk Pensioenen heeft deelgenomen aan het lBl-Benchmarking ondezoek. Hierbij zijn de pensioenbeheerkosten van

Reiswerk Pensioenen van 2015 vergeleken met andere Nederlandse pensioenfondsen over 201 5. ln totaal deden 28
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pensioenfondsen mee met het onderzoek die 50% van alle deelnemers in Nederland vertegenwoordigen.

Doordat de cijfers van het benchmarkondezoek over 2016 pas beschikbaar komen in het derde kwartaal 2017, kunnen wij in dit

jaarverslag alleen ingaan op de uitkomsten van het onderzoek over 2015. ln 2016 zijn de kosten van Reiswerk Pensioenen wel

toegenomen als gevolg van btw-heffing over een deel van de administratiekosten en extra advieskosten.

Voor het ondezoek is Reiswerk Pensioenen vergeleken met de andere deelnemende pensioenfondsen met m¡nder dan

honderdduizend deelnemers. lnclusief Reiswerk Pensioenen zijn dit 5 fondsen (de peergroep). ln de onderstaande tabel zijn de

vergelijkende cijfers opgenomen. Uit deze tabel bhlkt dat de kosten van Reiswerk Pensioenen per deelnemer, in vergelijking met

vergelijkbare fondsen, relatief laag zijn te noemen.

Reiswerk
Pensioenen

Peergroep Universum
Kosten in euro's

Kosten volgens definitie Pensioenfederatie
(aantallen ultimo jaar zonder gewezen deelnemers)
Kosten per deelnemer
laantallen oemiddeld oer iaar inclusief oewezen deelnemers)

r68 204

97

375

15572
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4 Ontwikkelingen in
Pensioenfondsbestuu r I governance

4.1 Organisatie van het pensioenfonds

Het bestuur bestaat uit drie door werkgeversorganisatie ANVR voorgedragen bestuursleden, en drie door de

werknemersorganisaties voorgedragen bestuursleden. Het onderstaande organogram geeft de relatie van het bestuur met andere

organen weer, inclusief de partijen aan wie het bestuur heeft uitbesteed.

Toezich t/ve ra ntwoo rdin g

Raad van toezicht

Verantwoo rdingso rgaa n

Waa rmerkend actua ris

Certificeren d accountant

Geschillencommissie

REISIIì/ERK
î)

Het bestuur heeft de bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigen van de statuten en het pensioenreglement en is daarmee

verantwoordelijk voor het pensioenbeleid.

Om zijn werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren heeft het bestuur commissies ingesteld die onder meer tot taak hebben om

besluiten die het bestuur moet nemen voor te bereiden. Het bestuur neemt de uiteindelijke beslissingen. De commissies zien

tevens toe op de uitvoering van door het bestuur genomen besluiten. Bestuurlijke commissies worden bijgestaan door

deskundigen van de uitvoerder en, deels, door externe deskundigen.

Het bestuur maakt gebruik van de volgende vaste commissies:

o Voorzittersoverleg

o Risk- en auditcommissie

Advies / uitvoering
Bestirr.¡ r van het

Pen sio enfo n cls

Beleggingsadviseur

Adviserend actuaris

Beleggingsrnon¡tsringccmm ¡ssie

Risk- en auditcommissie

Communicatiecornmissie

\fuor¿ittersoverleg

Cornmunicatie adviseur

ComplÍance gtriçff
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Beleggingsmonitoringcommissie

Comm u n icatiecomm iss ie

Daarnaast is er nog een geschillencommissie, die alleen bij elkaar komt indien er een geschil is. ln 2016 was er geen geschil te

behandelen en is deze commissie dus niet bij elkaar geweest.

Verder stelt het bestuur waar nodig op ad hoc basis commissies in. ln oktober 2016 is een eerste werkgroep aan de slag gegaan

om een adviseur te zoeken die het bestuur van Reiswerk Pensioenen kan bijstaan bij de selectie van een nieuwe

pensioenuitvoeringsorgan¡satie en het bestuur kan ondersteunen bij het vormgeven van een nieuwe pensioenregeling. De nieuwe

pensioenuitvoeringsorganisatie dient de toekomstige pensioenregeling te kunnen uitvoeren. Op 15 december 2016 heeft het

bestuur gekozen voor Sprenkels & Verschuren als adviseur voor dit traject. Daarna is een tweede werkgroep aan de slag gegaan

met de zoektocht naar een nieuwe pensioenuitvoeringsorgan¡satie en naar een adviseur voor een nieuwe pens¡oenregel¡ng. De

planning is dat deze werkgroep in juni 2017 gereed is en dat dan een derde werkgroep van start kan gaan met de begeleiding van

de transitie naar de dan gekozen nieuwe pensioenu¡tvoeringsorganisatie en de implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

Het bestuur heeft de uitvoering van het pensioenbeheer uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Het vermogensbeheer

is uitbesteed aan Achmea lnvestment Management. Het bestuur heeft beide partijen gemandateerd voor de hieraan verbonden

werkzaamheden.

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

naleving van de Code Pensioenfondsen. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het

handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over beleidskeuzes voor de toekomst. Het

verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op het jaarverslag van het pensioenfonds, de jaarrekening, de bevindingen van het

interne toezicht en overige informatie.

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken ¡n het fonds. De raad van

toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenañiveging door het bestuur.

Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenafweg¡ng is geweest.

ln bijlage 1 wordt dieper ingegaan op de taken en de samenstelling van het bestuur, de commissies en fondsorganen.

4.2 Visie, m¡ss¡e en doe¡stelling

Reiswerk Pensioenen heeft de volgende missie en visie, die is afgestemd met de sociale partners
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Het willen voozien in deze cont¡nuïteit in de toekomst vraagt telkens om andere oplossingen.

Flexibiliteit en 'doen wat nodig is' zijn voor de toekomst belangrijke kenmerken van het pensioenfonds. Zonder daarbij de 'houvast'

en solidariteit te laten varen. De 'onzekerheid' buiten het fonds, mag niet leiden tot'onzekerheid' binnen het fonds. De oneliner

"flexibiliteit voor solidarite¡t" vangt de richting die goed aanspreekt.

Missie

Wij willen een pensioenregeling bieden die zorgt voor continuïteit in (eigen) 'ruimte om te leven (nu en later)' voor

medewerkers in de reisbranche. Onafhankelijk van externe ontwikkelingen en ondanks de waarschijnlr.¡kheid dat het besteedbare

inkomen met het pensioen afneemt. We willen en kunnen ervoor zorgen dat in de combinatie wonen-zorg-pensioen mensen

kunnen blijven doen wat ze graag willen doen.

Doelstelling
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in orn dic pcrccptie te vrranderen.
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Het bestuur is alleen bereid risico te lopen indien dat bijdraagt aan het bereiken van de doelstelling. De doelstellingen van het

fonds zijn afgeleid van de missie van het fonds: een pensioenregeling bieden die zorgt voor cont¡nuiteit in (eigen) levensruimte

voor medewerkers in de reisbranche. De doelstellingen zijn:.

1. Aangezien het gaat om een collectieve pensioenregeling is de primaire doelstelling van Reiswerk Pensioenen:

,/ Voldoen aan de nominale pensioenverplichtingen.

2. Daarnaast heeft het bestuur van Reiswerk Pensioenen de ambitie om naar eigen inzichtl vooruaardelijk toeslagen te

verlenen. Het secundaire doel luidt daarom:

r' Behalen van een pensioenresultaat2 van minimaalTTo/o.

3. Tenslotte heeft het bestuur een tertiaire doelstelling geformuleerd:

I Het hanteren van een zo laag mogelijke premie onder vooruaarde dat de secundaire doelstelling is behaald.

4.3 Samenwerk¡ng met cao-part¡¡en

ln het voorjaar 2016 is een werkgroep van de cao-partijen gestart om tot een nieuwe pensioenregeling te komen. ln de zomer van

2016 hebben zij het bestuur van Reiswerk Pensioenen laten weten, dat zij van oordeel zijn dat binnen de huidige regelgeving een

toekomstbestendige regeling niet mogelijk is. Zij hebben daarbi.j de veruachting uitgesproken dat na wijziging van de regelgeving

(en na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017) een pensioenregeling mogelijk wordt die beter aansluit op de wensen van de

betrokkenen.

Het pensioenfondsbestuur heeft in oktober/november 2016 beoordeeld tegen welke premie de pens¡oenregeling in 2017

uitvoerbaar en evenwichtig is. Conform het bestaande beleid van Reiswerk Pensioenen is voor 2017 een premie benodigd van

23.2o/o. Daarbij heeft het bestuur, zoals in paragraaf 3.2 geschetst, geoordeeld dat deze premie op termijn niet evenwichtig is en

daarmee de huidige pens¡oenregeling op termijn niet houdbaar is. Dat heeft het bestuur van Reiswerk Pensioenen aan cao-

partijen laten weten en daarbij is aangegeven dat het bestuur in de eerste maanden van 2017 aan cao-part¡jen voorstellen gaat

doen tot vernieuwing van de pensioenregeling per 1 januari 2018. De cao-partijen staan open voor gesprekken hierover. De

premie voor 2017 is in overleg met de cao-partijen vastgesteld op de hiervoor genoemde benodigde premie van 23,2o/o van de

pensioengrondslag.

Daarnaast heeft het bestuur de cao-partijen in 2016 geïnformeerd over de actualisatie van het herstelplan en de uitkomsten van

de haalbaarheidstoets.

4.4 Goed pens¡oenfondsbestuur

Het pensioenfonds beschrijft in deze paragraaf de ontwikkelingen in 2016 op het gebied van goed pensioenfondsbestuur. Aan de

orde komen de geschiktheid van het bestuur, het beloningsbeleid, het intern toezicht, maatschappelijk verantwoord beleggen,

naleving Code Pensioenfondsen respectievelijk de gedragscode, en het voldoen aan wet- en regelgeving.

4.4.1 Geschikt bestuur

Het uitgangspunt van het bestuur is dat alle bestuursleden vanaf de eerste dag aan alle geschiktheidseisen voldoen.

Per commissie beschikt Reiswerk Pensioenen over een competentieprofiel waaraan de bestuursleden die in die commissie zitting

hebben moeten voldoen.

Om te kunnen voldoen aan de geschiktheidseisen hebben alle bestuursleden opleidingen afgerond ten bate van de voor hen

geldende competentieprofielen. Bovendien heeft het bestuur in 2016 een studiebijeenkomst gehouden over meerdere

aandachtsgebieden.

Daarnaast bezoeken bestuursleden regelmatig themabijeenkomsten van de Pensioenfederatie, DNB, AFM of andere relevante

organisaties. Deze bijeenkomsten bieden de bestuursleden naast het vergroten van hun deskundigheid ook de mogelijkheid om

I 
Het bestuur hanteert daarvoor een staffel waarbij de toestag stijgt als de dekkingsgraad slijgt.

2 
Het pensioenresultaat is een maatstaf voor het koopkrachtbehoud van het pens¡oen. De vereisten ten aanzien van de bereken¡ngen van

het pensioenresultaat zijn vastgesteld door de toezichthouder.
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met bestuursleden van andere pensioenfondsen te overleggen over belangrijke ontwikkelingen op pensioengebied en op het

gebied van vermogensbeheer.

De leden van het verantwoordingsorgaan houden hun kennis bij door het organiseren van twee studiebijeenkomsten over

onderwerpen waarover hun oordeel gevraagd wordt.

Zelfevaluatie bestuur

Het bestuur evalueert jaarlijks het functioneren van het bestuur als geheel en het functioneren van de individuele bestuursleden.

Ten minste een maal in de twee jaar wordt een derde partij daarbij betrokken. Daarnaast wordt aan het einde van elke

bestuursvergadering de vergadering geëvalueerd. Het bestuur is in 2016 aan de slag gegaan met de in verbeterpunten vanuit de

zelfevaluatie oktober 2015. De geplande zelfevaluatie in oktober 2016 is niet doorgegaan, omdat het bestuur die tijd gebruikt heeft

om met elkaar over de toekomst van Reiswerk Pensioen te overleggen.

4.4.2 Beloningsbeleid

Het vastgesteld beloningsbeleid is in 2016 niet aangepast. Het beloningsbeleid is te raadplegen op de website van Reiswerk

Pensioenen.

4.4.3 lntern toezicht

Met ingang van 1 juli 2014 wordt het interne toezicht vormgegeven door een vaste raad van toezicht.

Raad van toezicht

Dit intern toez¡chtorgaan heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het

fonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging

door het bestuur. Dat laatste houdt in dat beoordeeld wordt of er een evenwichtige belangenañrueging is geweest. De raad van

toezicht betrekt in zijn toezicht de naleving door het fonds van normen in de Code Pensioenfondsen.

De raad van toezicht onderhoudt een actieve dialoog met het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken

aan het verantwoordingsorgaan.

Met het overgaan van de heer Braker van de raad van toezicht naar het bestuur is eind 201 5 een vacature ontstaan in de raad

van toezicht. Het bestuur heeft op voordracht van het verantwoordingsorgaan een nieuw lid voor de raad van toezicht benoemd

namelijk dhr. A. van Ombergen. Zie verder in bllage 1.

ln hoofdstuk 1 0 is het verslag van de raad van toezicht over 201 6 opgenomen.

4.4.4 Maatschappeli¡kVerantwoord Beleggen (MVB)

Het pensioenfonds geeft door middel van MVB blijk van zijn maatschappelijke betrokkenheid. Meer informatie over het beleid van

het pensioenfonds op dit gebied is te lezen in paragraaf 2.9.12.

4.4.5 CodePensioenfondsen

De Code Pensioenfondsen is gezamenlijk door de Pensioenfederatie en de STAR ontwikkeld. De Code gaat over het besturen

van een pensioenfonds, het intern toezicht daarop en over het afleggen van verantwoord¡ng over wat het pensioenfonds doet, wat

een pensioenfonds gepland en gerealiseerd heeft. De Monitoringcommissie 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, schors¡ng en ontslag. Daarnaast zijn overkoepelende thema's opgenomen. De thema's gaan zowel over het eigen
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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.

Pensioenfondsen leven de Code na op basis van het 'pas toe of leg uit' beginsel. Een pensioenfonds past de normen van de

Code toe of zet in het jaarverslag gemotiveerd uiteen waarom een norm niet (volledig) is toegepast. ln 2016 heeft het bestuur de

vragenlijst van de Monitor¡ngscommissie Code Pensioenfondsen beantwoord.

I nventarisatie Reiswerk Pensioenen

ln bepaalde gevallen wijkt het bestuur af van normen uit de Code. Hieronder treft u een ovez icht van de normen waar het

bestuur, bij het vaststellen van dit bestuursverslag, gemotiveerd van añntijkt of nog actie op onderneemt.

Norm Omschri¡v¡ng Motivering / actie

18 Bestuur beschr¡jft haar missie, visie en strategie in jaarverslag, en in

hoeverre doelen zijn bereikt

De missie en visie zijn beschreven in

paragraaf 4.2. De beschrijving van de

bereikte doelen moet nog beter vorm

krijgen.

29 Verantwoord beleggen: Bestuurzorgt voor draagvlak keuzes onder

belanghebbenden

Het bestuur is bezig met het ontwikkelen

van een nieuw maatschappelijk verantwoord

beleggingsbeleid. Zie hoofdstuk 2.9.12

31 Bestuur legt vast voor welke wijze van uitvoering is gekozen en welke

overwegingen daaraan ten grondslag leggen en stelt deze beschikbaar

ln de DVO-afspraken met Syntrus Achmea

Pensioenbeheer en Vermogensbeheer

liggen de afspraken en normen vast. De

overwegingen die daaraan ten grondslag

liggen, liggen nog n¡et volledig vast en niet

zodanig dat deze beschikbaar gesteld

kunnen worden.

60 Zittingsduur van een bestuurslid is max 4 jaar. Herbenoeming max 2

keer

Het bestuur heeft de statutaire zittingsduur

van drie jaar gehandhaafd zonder een

maximum aantal herbenoemingen. Een

belangrijk argument is de bestendigheid van

de samenstelling van het bestuur en het

hierdoor borgen van de deskundigheid

binnen het bestuur.

67 ln zowel bestuur als verantwoordingsorgaan z¡t tenminste één man en

één vrouw

ln het bestuur zitten geen vrouwen.

Conform het vastgestelde diversiteitsbeleid

wordt bij vacatures nadrukkelijk gevraagd

om een vrouw voor te dragen. Hieraan is

door de voordragende organisaties geen

opvolging gegeven.

ln het verantwoordingsorgaan zitten wel

vrouwen.

68 ln zowel bestuur als verantwoordingsorgaan zit ten minste één lid

boven en één lid onder 40 jaar

ln het bestuur zitten geen bestuurders

jongerdan 40jaar. Conform het

vastgestelde diversiteitsbeleid wordt bij

vacatures nadrukkelijk gevraagd om

personen voor te dragen die jonger zijn dan

40 jaar. Hieraan is door de voordragende

organisaties geen opvolging gegeven.

ln het verantwoordingsorgaan is wel iemand

jongerdan 40jaar.
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4.4.6 Naleving gedragscode en compliance officer

Het bestuur heeft een gedragscode vastgesteld die wordt nageleefd door de bestuursleden en de leden van de raad van toezicht

en het verantwoordingsorgaan. Doel van deze gedragscode is het stellen van regels en richtlijnen voor bestuursleden en

medewerkers. Deze regels moeten belangenconflicten tussen het fonds en betrokkenen in de privésfeer voorkomen. Daarnaast is

geregeld hoe moet worden omgegaan met vertrouwelijke informatie van Reiswerk Pensioenen. De gedragscode bevordert de

transparantie en zorgt ervoor dat alle betrokkenen, ook voor hun eigen bescherming, duidelijk weten wat wel en niet geoorloofd is.

Elk bestuurslid verklaart schriftelijk de gedragscode te zullen naleven. De compliance officer bewaakt de correcte naleving van de

gedragscode. De compliancewerkzaamheden zijn uitbesteed aan Groenewegen Haket Ammerlaan Accountants. Van dit kantoor

fungeert de heer G.J. Mersch AA als compliance officer. Uit de rapportage van de compliance officer over 2016 zijn geen

bijzonderheden gebleken.

Als extra beheersmaatregel staan aan het begin van elke reguliere bestuursvergadering de bestuursleden stil br¡ mogel¡ke

inbreuken op de gedragscode. Datgene dat volgens de gedragscode gemeld moet worden aan de compliance officer wordt

daarbij gemeld.

ln 2016 heeft het bestuur deelgenomen aan een DNB-enquête inzake de kwaliteit van zelfevaluaties.

4.4.7 Wet- en regelgeving

Het bestuur ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving door het fonds. ln 2016 heeft het bestuur een incidentmelding gedaan

bl DNB inzake de informatieplicht rond de z-score. Aan de AFM is melding gemaakt van het niet tqdig versturen van start- en

stopbrieven in 2015, naar aanle¡ding van een melding hierover van Syntrus Achmea Pensioenbeheer.

Vanuit de risk en auditcommissie zijn de activiteiten van de uitbestedingspartijen gemonitord. Van hieruit zijn aan de Autoriteit

Persoonsgegevens zijn twee datalekken gemeld. De eerste betreft de verzending van 15 jaaropgaven door Syntrus Achmea

Pensioenbeheer naar oude postadressen. De tweede melding betreft het gedurende twee dagen vezenden van

uitkeringenspecificaties waarbij mogelijk een BSN-nummer zichtbaar was in het venster van de enveloppe, waardoor mogelijk de

medewerkers van PostNL of huisgenoten kennis hebben kunnen nemen van dit gegeven.

ln overleg met de risk en auditcommissie zijn samen met Syntrus Achmea Pensioenbeheer maatregelen vastgesteld en

uitgevoerd om deze datalekken in de toekomst te voorkomen. Daarnaast zijn de betrokkenen allen geÏnformeerd.

Besluitvorming inzake verzoeken tot vrijstelling op grond van het Vrijstellings- en Boetebesluit Wet Bpf 2000 vindt in het

vootzittersoverleg plaats, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Reiswerk Pensioenen handelt bij de behandel¡ng van

vezoeken tot vrijstelling binnen het wettelijk kader wat daarvoor geldt. Ten aanzien van verzoeken tot onverplichte vrijstelling (op

grond van artikel 6 VBB) hanteert Reiswerk Pensioenen een terughoudend beleid. Dat betekent dat alleen wanneer er zeer

zwaarwegende omstandigheden zijn - dit ter beoordeling van het fonds - die nopen tot het inwilligen van een verzoek tot

vrijstelling, de vrijstelling wordt verleend. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen in geval van een aansluiting van een

werkgever met terugwerkende kracht. lndien de eigen pensioenvoorziening van de werkgever aan alle wettelijke voorwaarden

voldoet, dan is Reiswerk Pensioenen in beginsel genegen een vrijstelling over de achterliggende periode (het verleden) te

verlenen.

Sinds 2014 is Reiswerk in gesprek met Booking.com over verplichte aansluiting van de OTA bij Reiswerk Pensioenen. ln 2016

heeft Reiswerk Pensioenen ln overleg met Booking.com een rechtszaak aangespannen tegen hen om een rechterlijke uitspraak

te krijgen over de toepasbaarheid van de verplichtstelling van Reiswerk Pensioenen in het geval van Booking.com. Volgens

Reiswerk Pensioenen is Booking.com te beschouwen als reisagent in de zin van de verplichtstelling en dient het zich derhalve als

werkgever verplicht aan te sluiten bij ons pensioenfonds. Booking.com is eind 2016 in eerste instantie door de rechter in het gelijk

gesteld. Reiswerk Pensioenen is tegen deze uitspraak in2017 hoger beroep gegaan. Dit hoger beroep loopt nog.

4.5 Risicobeleid

Het Bestuur van een pensioenfonds is verantwoordelijk voor de beheersing van de risico's. Reiswerk Pensioenen draagt zorg voor

een beheerste en integere bedrijfsvoering. Het beleid van Reiswerk Pensioenen is erop gericht om risico's zodanig te beheersen

dat sprake is van een verantwoorde en evenwichtige añrueging tussen deze risico's enerzijds en rendement, stabiliteit in het
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veruachte pensioen, uitvoeringsefficiency en kosten andezijds, ook vanuit het besef dat sommige risico's zich anders dan vooraf

ingeschat of onverwacht kunnen manifesteren (bijvoorbeeld als gevolg van demografische ontwikkelingen, risico's op looninflatie

en ontwikkelingen op de financiële markten).

4.5.1 Ris¡comanagementproces

Reiswerk Pensioenen heeft een Control Framewok ingericht om een beheersingskader te hebben dat passend is bij het profiel

van Reiswerk Pensioenen en dat de risico's die Reiswerk Pensioenen loopt goed reflecteert. Het raamwerk helpt het bestuur om

vanuit de lange termijn doelstellingen van Reiswerk Pensioenen en met inachtneming van de interne en externe omgeving, risico's

structureel in kaart te brengen en daarop een beheersingskader in te richten. Binnen dit raamwerk worden risico's (financiële en

niet financiële risico's, op FIRM/FOCUS! Van De Nederlandsche Bank gebaseerd en voor zover noodzakelijk uitgebreid) en

beheersmaatregelen geïdentificeerd. Aansluitend wordt de impact en waarschijnlijkheid van deze risico's vastgesteld en zo

mogelijk of nodig acties gedefinieerd om met'redelijke zekerheid' de gestelde doelstellingen te realiseren. Op basis daarvan is

bijsturing mogelijk.

ln onderstaand schema wordt het risicomanagementproces op hoofdlijnen weergegeven

Voor een effectieve beheersing van de risico's is het noodzakelük om de onderlinge afhankelijkheid van risico's te doorgronden.

Het integrale risicomanagementproces geeft het Bestuur de benodigde structuur om risico's en mitigerende maatregelen binnen

een consistente methodologie met inachtneming van de lange termijn doelstellingen van Reiswerk Pensioenen te identificeren

zonder de interne en externe ontwikkelingen uit het oog te verliezen. Het proces beoogt een balans te vinden tussen risico en

rendement, een effectieve uitvoering van de regeling en beheersbare kosten.

4.5.2 lntegraalris¡comanagement(lRM)

IRM gaat om het managen van de verschillende risicogebieden in hun onderlinge samenhang. Hierbij voert Reiswerk Pensioenen

te allen tijde een beleid dat in het teken staat van een betrouwbare uitvoering en de zorg voor pensioen in de toekomst. Daarbij wil

Reiswerk Pensioenen voldoen aan relevante wet- en regelgeving en zal derhalve de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en

guidance ten aanzien van risicomanagement in acht nemen.

Reiswerk Pensioenen benadert risicomanagement vanu¡t een integrale aanpak. Vragen zoals
. Welke risico's worden onderkend?

1. DaÇbæl$ngsn cn *hlrolroudlng

2. ßlsicds identiñceren

3. Rbko's ia¡chattan en
tolenantlegrenren bepalen

¿. Bêhacr3nìattrcgalcn$cfÍan

5. M¿nitoren en maatregelen borgea

7. Opìrôlg¡ñg sn beuraking

6. F¡pponer€a

i¡lddclênllnffiüctur¡t Govemanee

RapFortaS€ Mên3en
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. ln welke mate en tegen welke kosten willen we de risico's beheersen?

. Hoe werken de risico's op elkaar ¡n?

zijn belangrijke vragen waarvan iedereen, die in het kader van risicomanagement onderdeel is van het primaire proces, zich

bewust moet zijn om alles goed te ovezien en echt te begrijpen wat er speelt om de goede beslissingen te kunnen nemen.

IRM kan enkel succesvol worden uitgevoerd als het bestuur van Reiswerk Pensioenen zich continu bewust is van de risico's die

zij loopt en/of kan lopen. De dialoog hierover dient een natuurlijk en dynamisch onderdeel te zijn van het bestuurlijk proces en

daarom is risicocultuur een belangrijk onderdeel van het risicoframework; het vormt het fundament.

Om dit risicobewustzijn te manifesteren zûn concrete risicomaatregelen onderdeel van de processen. Daarnaast wordt de

risicocultuur periodiek beoordeeld en de jaarlijkse evaluatie wordt besproken in het bestuur en de uitkomsten worden gedeeld met

de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan, waardoor er aandacht is voor het belang van de risicocultuur en de mogelijke

verbeterpunten.

B¡ het IRM maakt Reiswerk Pensioenen gebruik van de financiële instellingen risicoanalyse methode (afgekort'FIRM') van DNB.

Reiswerk Pensioenen maakt tevens gebruik van de wijze waarop DNB toezicht houdt op financièle instellingen, specifiek ten

aanzien van het toezicht op het integraal risicomanagement. Met voorgenoemde wijze van toezicht wordt geduid op de methode

'FOCUS!',.

Nadat in 201 5 een start gemaakt is met het opzetten van IRM binnen Reiswerk Pensioenen is daar in 2016 verdere opvolging aan

gegeven. Dit is onder andere gedaan door het verder uitwerken en implementeren van het IRM-beleid en het opzetten van een

Risk Framework waar alle onderkende risico's in terugkomen inclusief bruto/netto inschatting en bijbehoÍende

beheersmaatregelen. Binnen het IRM-beleid zijn verschillende partijen betrokken met ieder hun eigen verantwoordelijkheid. ln

onderstaand overzicht wordt dit schematisch weergegeven:

Be¡egg¡ngsmon¡lor¡ng.ommi5s¡e {EMC}

{on{¡erseund door f¡¡an.¡eel .¡s¡co mðnðgerì
Commu
nic¿t¡e

C¡e

Peos¡oen-

comm¡srie
lb¡om. r¡sico môn¿Eer

Verandering ten opzichte van de opzet in 2015 is dat in 2016 besloten is de risk en audit commissie echt in de tweedelijnsrol te

plaatsen. Hierbij zijn de operationele taken ondergebracht bij de Pensioencommlssie. Hierdoor heeft de Pensioencommissie de

eerstelijns risicomanagementverantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld het management van de uitbestedingsrelaties.

De risk- en auditcommissie is er verantwoordelük voor dat het bestuur zodanig inzicht heeft in de risico's die Reiswerk Pensioenen

loopt en in de opzet, het bestaan en de werking van de maatregelen ter beheersing van die risico's, dat het bestuur initiërend en

corrigerend kan optreden. Daarnaast heeft de risk- en auditcommissie vanuit haar expertise een adviserende en

beleidsvoorbereidende rol met betrekking tot integraal risicomanagement vraagstukken.

Risico-inschattingen, beheersmaatregelen en acties kunnen wijzigen naar aanleiding van interne en externe ontwikkelingen,

maar ook door nieuwe inzichten. lntegraal risicomanagement is daardoor een dynamisch proces van inrichten, uitvoeren,

rapporteren en bijsturen. Met de stappen gezet in 2016 op het gebied van IRM zijn zowel het beleid, het framework en het proces

op een goede manier geborgd zodat risico's nog sneller gesignaleerd en adequaat geadresseerd worden.
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Binnen het framework wil Reiswerk Pensioenen zich vanaf de implementatie op korte termijn minimaal op volwassenheidsniveau

3 bevinden. Volwassenheidsniveau 3 betekent dat Reiswerk Pensioenen gestructureerd met het risicomanagementproces omgaat

en dat alles geformaliseerd is; opzet, bestaan en werking zijn aantoonbaar. Op verschillende onderdelen vindt een periodieke

evaluatie plaats (niveau 4).

4.5.3 Doelstellingenenrisicohouding

Het bestuur is alleen bereid risico te lopen indien dat bijdraagt aan het bereiken van de doelstelling. De doelstellingen van het

fonds zijn afgeleid van de missie van het fonds: een pensioenregeling bieden die zorgt voor continuïteit in (eigen) levensruimte

voor medewerkers in de reisbranche.

ln het kader van de regels van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) heeft het bestuur in 2015 de risicohouding van het

fonds, bedoeld in artikel 102avan de Pensioenwet, gedefinieerd als:

o de mate waarin het fonds, na overleg met cao-partüen en het verantwoordingsorgaan, bereid is risico's te lopen; én

r de mate waarin het fonds risico's loopt gegeven de kenmerken van het fonds.

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.

ln eerste instantie is de risicohouding in meer algemene zin met de cao-partijen besproken, dus uitdrukkelijk zonder zich daarbij

direct te storten op uitgebreide financiële prognoses en ingewikkelde kansberekeningen. Cao-partijen hebben zich concreet drie

vragen gesteld: Welke pensioenregeling wensen wrj? Wat is de gewenste financiering? Wat als bepaalde scenario's zich

voordoen?

Met de beantwoording van deze vragen hebben cao-partijen richting gegeven aan de risicohouding. Een richting waarmee het

fonds uitdrukkelijk rekening heeft gehouden bij de formulering van het premie-, indexatie-, herstel- en beleggingsbeleid.

Cao-partijen hebben gesproken over de pensioenregeling in het licht van de wijzigingen die dienen te worden doorgevoerd in het

kader van het nFTK. Cao-partijen hebben daarbij vastgesteld dat de uitgangspunten die golden voor het oude FTK ook gelden

onder het nFTK. Dat betekent dat cao-partijen een beheersbare en stabiele premie wensen die bij nadrukkelijke voorkeur niet

verder omhoog gaat, die stabiel bh1ft over de tijd en waarbij de kostendekkende premie gedempt mag worden.

Hetzelfde - het blijven hanteren van de huidige uitgangspunten - geldt als het gaat om de regeling: cao-partüen wensen de meest

optimale regeling binnen de bestaande premieruimte, waarbij indien mogelijk de (toeslag-)ambitie is prijsindex voor alle

deelnemers te realiseren en enkel wordt geïndexeerd bij voldoende aanwezige buffers.

Tot slot vragen cao-partijen het bestuur van het fonds rekening te houden met de volgende uitgangspunten: de opdracht is de

regeling uit te voeren op basis van een 'vaste' premie, waarbij een 'zeker' pensioen belangrijker wordt gevonden dan een 'hoger'

pensioen en het bestuur (op basis van gedegen AlM-studie) een dermate optimaliserend beleggingsbeleid hanteert, dat deze

ambitie naar venruachting kan worden waargemaakt. Cao-partijen vinden daarbij dat terughoudend omgaan met het uitdelen van

overschotten ook terughoudendheid in het verrekenen van tekorten rechtvaardigt.

Voor de lanqe termiin (de onderqrenzen uit de aanvanqshaalbaarheidstoets)

. De mediaan van het verwacht pensioenresultaat op fondsniveau startend vanuit een dekkingsgraad die gelijk is aan de

vere¡ste dekkingsgraad bedraagt 88%. Dit ligt hoger dan de vastgestelde ondergrens van 77o/o.

o Het veruacht pensioenresultaat op fondsniveau startend vanuit de feitelijke dekkingsgraad bedraagt 86%. Dit ligt hoger dan

de vastgestelde ondergrens van 77o/o.

o Het veruacht pensioenresultaat op fondsniveau startend vanuit de feitelijke dekkingsgraad bedraagt in het slecht weer

scenario 53%. De afwijking van de mediaan bedraagt daarmee 38% en is kleiner dan de maximaal overeengekomen

afwijking van 41o/o.

De afgesproken ondergrenzen hebben uitdrukkelijk een signaalfunctie. Worden de ondergrenzen overschreden dan geeft dit

aanleiding tot nieuw overleg tussen bestuur en cao-partûen.
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Voor de korte termiin (bandbreedte VEM

De bandbreedte rondom het vereist eigen vermogen is bedoeld om uitvoering te geven aan het feitelijke beleggingsbeleid binnen

de toegestane bandbreedtes rondom het strategische beleid en rekening houdend met de floating benchmark. De toegestane

bandbreedte bedraagt 4o/o-punl naar boven en 4%-punt naar beneden.

Procedure vereist eiqen vermogen en bandbreedtes

leder kwartaal rapporteert het fonds de vereiste dekkingsgraad op basis van de feitelijke beleggingsmix en op basis van de

strategische beleggingsmix aan DNB. Op basis van deze rapportage zal het fonds toetsen of het vereist eigen vermogen op de

feitelijke beleggingsmix binnen de toegestane bandbreedte valt. lndien het vereist eigen vermogen buiten de bandbreedte valt zal

het bestuur dit melden aan cao-partijen, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht. Na overleg zal besloten worden of

het nodig is om beleid aan te passen of dat deze situatie (tijdelijk) gemotiveerd wordt toegestaan. Aanpassing van het beleid kan

onder andere door de beleggingsmix aan te passen of door de bandbreedtes te vergroten waardoor de risicohouding wordt

aangepast.

4.5.4 Risicobeoordeling

Reiswerk Pensioenen hanteert vier risicocategorieên afgeleid van FIRM/FOCUS!:

1. Financiêle risico's ) risico's die van invloed zijn op de financiële situatie. Financiële risico's zijn te kwantificeren op basis van

eigen normen en FTK-eisen.

2. Biometrische risico's à verzekeringstechnische risico's met betrekking tot langleven en arbeidsongeschiktheid die

kwantitatief zijn te normeren.

3. Niet-financiële risico's ) risico's die de operationele bedrijfsvoering in gevaar brengen. Niet-financiële risico's zijn deels te

kwantatief en deels kwalitatief te normeren.

4. lntegriteitsrisico's ) risico's die zowel een financiële impact als een reputatie-impact kunnen hebben op Re¡swerk

Pensioenen en daarmee het voortbestaan in gevaar kunnen brengen. lntegriteitsrisico's zijn kwalitatief te normeren.

Onderstaand overzicht geeft schematisch weer welke risico's Reiswerk Pensioenen onderkent.
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Zoals aangegeven is dit schema de basis van het risicomanagementframework. Vanuit hier wordt het framework steeds robuuster

door de risico's te "doorleven", te begrijpen en te managen.

Het bestuur heeft verschillende deelrisico's ingeschat naar kans en impact (de combinatie is het bruto risico), de mate van

beheersing en het netto risico dat na beheersmaatregelen overblijft.

Vervolgens is van het netto risico beoordeeld of dit acceptabel is of dat het netto risico:

o verder gereduceerd dient te worden door het nemen van aanvullende beheersmaatregelen;

. of vermeden dient te worden door de activiteiten die geraakt worden door het risico te staken;

4 Vweker¡ñ95-
technis(h r¡s{o
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Re¡swrk rtsrrt ñ.ur.*.rk

o of vermeden d¡ent te worden door de activiteiten die door het risico geraakt worden (deels) uit te besteden

ln onderstaand overzicht worden de 10 hoofdcategorieën schematisch weergegeven met bijbehorende bruto (zwaarte)

inschatting:

Finociêle ¡isico's Niet-Finmiële riskoS

Deze 10 hoofdcategorieën worden hieronder nader beschreven, waarbij voor de belangrijkste risico's de voornaamste

beheersmaatregelen zijn opgenomen. De waardering van de ris¡co's is opgenomen in de jaarrekening. Hierbij is het model van

DNB gebruikt voor de vaststelling van het vereist eigen vermogen.

1) Matching- en renterisico

Het match¡ng- en renterisico is het risico dat de verplichtingen niet matchen met de beleggingen en het fonds gevoel¡g is voor

renteontwikkelingen en valutaschommelingen. Tevens wordt het risico op liquiditeitstekorten en het afdekken van inflat¡er¡s¡co's

hiertoe gerekend. Reiswerk Pensioenen beheerst dit risico door te beleggen in vastrentende waarden (waaronder begrepen

hypotheken) en een LD|-fonds. Reiswerk Pensioenen maakt gebruikt van een strategie waarbij 90% van de rentegevoeligheid van

de pensioenverplichtingen op basis van de UFR-rekenrente wordt afgedekt. Ook wordt 75o/o vâtr het risico van schommelingen in

de belangrijkste valuta's afgedekt.

Het bestuur schat het bruto risico hoog in. Het beleggingsbeleid is robuust, waardoor het netto risico laag is

De beleggingsportefeuille is zo opgezet dat de portefeuille naar veruachting aan de liquiditeitsbehoefte van het fonds kan

voldoen. Daarbij komt dat de uitkeringenstroom van het fonds kleiner is dan de premiestroom.

Per kwartaal wordt gemonitord of er voldoende onderpand beschikbaar is voor de afrekening van OTC-derivaten, ook bij een

extreme negatieve marktschok (de onderpandtoets). Daarnaast wordt getoetst in hoeverre Reiswerk Pensioenen aanvullend

onderpand kan vrijmaken door het liquideren van beleggingen.

Het inflatierisico wordt niet actief afgedekt. Reiswerk Pensioenen heeft beleggingscategor¡eën in de portefeuille die positief

reageren in een hoog inflatiescenario. Het inflatierisico ligt voor een belangrijk deel bij de deelnemers en bij pensioengerechtigden

en gewezen deelnemers via het toeslagbeleid van het fonds. De indexatie-ambitie wordt in de ALM getoetst en de kans op

indexatie wordt inzichtelijk gemaakt in de periodieke risicorapportage die het fonds ontvangt.

2) Marktrisico

Het marktrisico omvat de risico's die het gevolg zijn van wijzigingen in marktprijzen van verhandelbare financiële producten in de

portefeuille. Onderdeel van marktrisico zijn marktliquiditeit, prijsvolatiliteit, afwijken van de strategische beleggingsportefeuille,

concentratie en correlatie. Het marktrisico wordt gemitigeerd door diversificatie.

Het bestuur schat de bruto risico's over het algemeen als middel tot hoog in. Het beleggingsbeleid is robuust, waardoor het netto

risico laag is. Een uitzondering geldt voor het optreden van extreme marktomstandigheden, waar een gemiddeld netto risico

overblijft.

Reiswerk Pensioenen pagina 47 | 112



Het fonds kiest voor spreiding in de beleggingsportefeuille qua risicoprofiel van de achterliggende beleggingen in relatie tot de

verplichtingen van het fonds. Beleggen in risicovollere producten wordt bewust gedaan in de veronderstelling dat daar een hoger

rendement tegenover staat. De strategische mix volgt uit de ALM-studie van 2013, waaraan via de in 2014 uitgevoerde

portefeuilleconstructie in 2015 en 2016 invulling is gegeven.

Passief beleggen geeft minder risico dan actief beleggen. ln het najaar van 2014 heeft het bestuur besloten om als uitgangspu nt

van het beleggingsbeleid te kiezen voor: "passief, tenzij aangetoond kan worden dat act¡ef meerwaarde heeft'. Het nieuwe

wereldwijde aandelenmandaat wordt passief beheerd.

Ook in 2016 is Reiswerk Pensioenen doorgegaan met het evalueren van alle beleggingsproducten. Hierbij wordt beoordeeld of zij

voldoen aan de beleggingsovertuigingen van het fonds én of zij gezien hun resultaten voldoen aan de doelstellingen van het

fonds.

3) Kredietrisico

Het kredietrisico is het ris¡co dat een tegenpart¡j contractuele of andere overeengekomen verplichtingen niet nakomt. Reiswerk

Pensioenen hanteert diverse beheersmaatregelen zoals het stellen van restricties op tegenpartijen en creditspreads, het vragen

van onderpand en het handelen in markten met betrouwbare clearing- en settlementsystemen.

Het bruto risico wordt als hoog ingeschat. De mate van beheersing is sterk, waardoor het netto risico laag is.

ln de portefeuilleconstructie is op basis van risicomaten een allocatie naar vastrentende waarden bepaald.

Binnen de beleggingsportefeuilles worden limieten opgenomen op kredietwaardigheidsratings van beleggingen in instrumenten,

landen en sectoren.

Het fonds voert een terughoudend beleid ten aanzien van securities lending. Dit houdt in dat securities lending niet actief wordt

opgezocht, maar in voorkomende gevallen een bijproduct kan zijn van de gekozen beleggingsoplossingen.

4) Verzekeringstechnischrisico

Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat de uitkeringen niet betaald kunnen worden uit premie- en beleggingsinkomsten

als gevolg van onjuiste of onvolledige aannames en grondslagen. Het risico bestaat uit de onderdelen langleven en

arbeidsongeschiktheid. Het risico wordt gemitigeerd door prudente grondslagen te hanteren.

Het bruto risico is gemiddeld met uiÞondering van het mogelijk afwijkend sterfteverloop ten opzichte van de veronderstellingen.

Het deelnemersbestand is jong en middelgroot, waardoor een relatief klein aantal overlijdensgevallen kan resulteren in een relatief

fors negatief sterfteresultaat. De mate van beheersing is voldoende. Het netto risico is daardoor gemiddeld tot laag. De jaarlijkse

actuariële analyses geven inzicht in de ontwikkelingen.

ln 2016 is de gewenste hoogte van de opslag op de premie voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid nader onderzocht.

Daarnaast zijn na onderzoek de prognosetafel, ervaringssterfte en de vooziening kostenopslag per 31 december 2016

geactualiseerd.

5) Omgevingsrisico

Het omgevingsrisico omvat de risico's als gevolg van veranderingen van buitenaf op het gebied van calamiteiten,

concurrentieverhoudingen in de sector, belanghebbenden, reputatie, ondernemingsklimaat en externe besluitvorming. Het fonds

volgt ontwikkelingen in de nabije omgeving van het fonds op de voet. Dit betreft met name ontwikkelingen bij de toezichthouders

(DNB en AFM), de Pensioenfederatie, aangesloten werkgevers, media-aandacht voor pensioen in het algemeen en media-

aandacht voor het fonds in het bijzonder. Communicatie en engagement zijn belangrijke instrumenten voor het fonds in de

beheersing van het omgevingsrisico. Tevens bewaakt het fonds haar onafhankelijkheid bij beleidsbeslissingen en ziet erop toe dat

deze beleidsbeslissingen vrij van belangenverstrengeling worden genomen.

De invloed van externe besluitvorming door politiek of instanties wordt als extreem ervaren. Het fonds heeft onvoldoende

mogelijkheden tot beïnvloeding. Daardoor is het netto risico hoog. Voorbeelden zijn de aanpassing van de UFR en de lage rente,

die een nadelige impact hebben gehad op het fonds.
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Rampen en calamiteiten in de fysieke omgeving kunnen het fonds raken. Ze hebben een onvoorspelbaar karakter en een grillige

impact. Het netto risico is gemiddeld.

ln 2017 wordt het maatschappelijk verantwoord beleggen beleid van het fonds geactualiseerd

6) Operationeel risico

Het operationeel risico is het risico dat samenhangt met ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende procesinrichting of

procesuitvoering. Verwerken van informatie met ¡mpact op de uitvoering, sturings- en verantwoordingsinformatie, kosten,

personeel zijn onderdelen van het operationeel risico.

De bruto risico's worden als gemiddeld ingeschat. De mate van beheersing is voldoende tot sterk, zodanig dat het netto risico laag

is. Een uiÞondering geldt voor de kosten. De begroting wordt steeds overschreden door kosten voor onvooziene

werkzaamheden. Het netto ris¡co hiervan is gemiddeld.

Het bestuur stelt hoge eisen aan de interne organisatie én aan de organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn. De

belangrijkste onderdelen van operationeel r¡sico, die de bestuursorganen betreft zijn informatie (ter ondersteuning van adequate

managementbeslissingen), kosten en geschiktheid (kennis, ervaring, competenties en gedrag). Het bestuur heeft uit haar midden

diverse commissies ingesteld. Deze commissies worden ondersteund door externe adviseurs. Verantwoording over het gevoerde

beleid wordt afgelegd aan het verantwoordingsorgaan. Het fonds beschikt over een opleidingsplan. Jaarlijks evalueert het bestuur

het eigen functioneren.

De kwaliteitseisen met betrekking tot de organisaties, waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed, vallen onder u¡tbestedingsrisico.

Het fonds beschikt over een uitbestedingsbele¡d, waarin het proces rondom uitbestedingen en de eisen die aan een externe

uitvoerder worden gesteld zijn vastgelegd.

7) Uitbestedingsrisico

Het uitbestedingsrisico is het risico dat de continuïteit, integriteit of kwaliteit van de door Reiswerk Pensioenen uitbestede

werkzaamheden aan derden worden geschaad.

Met name het uitbestedingsrisico is in 2016 sterk toegenomen met het opzeggen van de pensioenuitvoering door Syntrus

Achmea. Hierbij is aangegeven dat Reiswerk Pensioenen per 1 januari 2018 de uitvoering van de pensioenregeling bij een andere

partij moet onderbrengen. Het bruto risico is hierdoor toegenomen naar hoog.

Tevens wordt door goede contractuele afspraken met Syntrus Achmea en doordat het bestuur de kwaliteit van de dienstverlening

monitort door middel van periodieke SlA-rapportages, ISAE 3402-certificering en evaluatiegesprekken, het netto risico beheerst.

Verder zijn risico-ovezichten gemaakt zowel voor de continuiteit van de uitvoering voor de korte termijn in 2017 als voor de

langere termijn waarbij met name op de transitierisico's wordt ingezoomd. Op basis van deze ris¡co-ovezichten vinden in 2017

periodieke overleggen plaats met Syntrus Achmea om de continuiteit van de uitvoering te borgen. Door het opzeggen van de

pensioenuitvoering door Syntrus Achmea schat het fonds het netto risico hoger in. Met de verhoogde aandacht hiervoor is het

bestuur wel in control.

8) lT-risico

Het lT-risico is het risico dat processen en informatievoorzien¡ng onvoldoende integer, niet continu of onvoldoende beveiligd

worden ondersteund door lT. Door de volledige uitbesteding van het pensioen- en vermogensbeheer beschikt Reiswerk

Pensioenen nlet over een eigen lT-infrastructuur. Voor Reiswerk Pensioenen beperkt dit risico zich tot de hard- en software die

leden van het bestuur en van de bestuursorganen gebruiken voor het uitoefenen van hun functie. Het fonds vraagt van deze leden

dat de lT-middelen, die zij voor het uitoefenen van hun functie gebruiken, voldoen aan de normen die vandaag de dag aan de

beheersbaarheid, continuiteit en beveiliging van lT worden gesteld. Ten aanzien van de lT-omgeving van de externe uitvoerders

steunt het fonds op de beheersmaatregelen van de diverse dienstverleners. ln de ISAE 3402 Type ll rapporten van de

serviceorganisaties zijn de beheersmaatregelen op lT-gebied meegenomen.

Het lT-risico wordt verder onderscheiden in strategie en beleid, beveiliging en beheersbaarheid
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De bruto risico's worden door de transitie uiterlijk per 'l januari 2018 naar een andere pensioenuitvoerder als hoog ingeschat en

het risico van de beheersbaarheid van |CT-risico als extreem hoog. Na de transitie dient de beveiliging, data-integriteit en

continuïteit van het lT-landschap van de nieuwe uitvoerder geborgd te zijn. Toegezegd is dat het huidige systeem blijft voldoen

aan wet- en regelgeving. Het netto risico is gemiddeld.

9) lntegriteitsrisico

Het integriteitsrisico is gespecificeerd als benadeling van derden, voorwetenschap, witwassen, terrorismefinanciering,

belangenverstrengeling, fraude en onoorbaar handelen.

Vooruvetenschap is a priori door het beleggingsbeleid uitgesloten. Het bruto risico van voorwetenschap en terrorismefinanciering is

laag. Er is een gedragscode. Het netto risico is laag. Het risico op terrorismefinanciering is laag door beheersmaatregelen van de

ketenpartners.

Het bruto risico voor onoorbaar handelen door leden van de organen van Reiswerk Pensioenen is hoog. De reputatie is

kwetsbaar. Er is een gedragscode, een incidenten- en klokkenluidersregeling, een geschillen- en klachtenregeling, interne en

externe toetsing van kandidaat bestuurders, een ESG-beleid voor beleggingen. Dat zijn sterke maatregelen waardoor een laag

netto risico resteert.

10) Juridisch risico

Het juridisch risico is het risico samenhangend met wet- en regelgeving, de rechtspositie, niet afdwingbaar zijn van contractuele

bepalingen, niet correcte documentatie.

Het bruto risico is gemiddeld voor aansprakelijkheid en afdwingbaarheid van contracten. De communicatie over de

pensioenregelingen is adequaat en voldoet aan de eisen van de toezichthouder. Het netto risico is laag.

Het bruto risico voor wet- en regelgeving is hoog tot extreem. Reiswerk Pensioenen is gehouden aan wet- en regelgeving

waarvan het bestuur zich onvoldoende bewust kan zijn. Door werk van bestuurders, inzet van adviseurs, knowhow bij de

u¡tbested¡ngspart¡jen en toezichthouders is er een sterke mate van beheersing waardoor het netto risico laag is, met uitzondering

van de tijdige implementatie van wet- en regelgeving (naleving) dat als gemiddeld wordt ingeschat.

Eind 2015 heeft het fonds als beheersmaatregel een handhavingsondezoek laten uitvoeren om werkgevers die mogelijk onder de

verplichtstelling vallen en (nog) niet zijn aangesloten, in beeld te krijgen. Vanaf 2016 worden deze werkgevers aangeschreven en

beoordeeld om het risico'geen premie wel recht' te verlagen. Deze handhavingsactie loopt ook in 2017 nog door. Aanvullend

hierop worden de bij Reiswerk Pensioenen al aangesloten werkgevers benaderd die geen of te laat loongegevens van hun

werknemers aan het pensioenfonds leveren.

4.5.5 Ontwikkelingen in 2016 en vooruitblik 2017

Het risicoframework met bijbehorend proces zal in 20'17 volledig zijn geïmplementeerd en tevens zal dit worden geëvalueerd op

basis van ervaringen die zijn opgedaan. Doelstelling hierbij is om het framework te gaan doorleven en hiermee te gaan leren

werken.

Tevens zal 20'17 met name in het teken staan van de selectie en transitie naar een nieuwe uitvoerder met alle mogelijke risico's

van dien. Op 17 maart 2017 heeft het pensioenfonds een formele opzegging ontvangen van de uitbestedingsovereenkomst voor

pensioenbeheer door Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Het pensioenfonds dient de uitvoering elders onder te brengen. Om dit

te onderzoeken is de werkgroep Toekomst ingesteld. Bij de overgang naar een nieuwe uitvoerder kan het pensioenfonds te

maken krijgen met exitkosten van de huidige uitvoerder, implementatiekosten van de nieuwe uitvoerder en reguliere kosten van

de dienstverlening. Nu er op balansdatum niet kan worden voldaan aan de wettelijke criteria tot het vormen van een voorziening

is de vorming van een voorziening met betrekking tot de kosten van de overgang naar een nieuwe uitvoerder achterwege

gebleven. Het resultaat 2017 zal echter wel beinvloed worden door deze additionele kosten.
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ln 2017 zal overleg gevoerd worden met cao-partijen over de inhoud van een nieuwe pensioenregeling ingaande op 1 januari

2018. Onderwerpen die hierbij in ieder geval aan bod komen zijn de risico's in de beleggingen en de hoogte van de

pensioenpremies, maar ook het risico van een dubbele transitie naar zowel een nieuwe uitvoerder als een nieuwe regeling.

4.6 Toezichthouders

4.6.1 Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM is als toezichthouder belast met het bevorderen van een zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten,

waaronder het bewaken van de informatie die pensioenfondsen verschaffen ten aanzien van juistheid en begrijpelijkheid.

Begin 2016 is aan AFM gemeld, zoals aangegeven in paragraaf 4.4.7. dat in 2015 een aantal start- en stopbr¡even te laat zijn

vezonden. Het fonds is hierbij onder meer afhankelijk van het tijdig aanmelden of afmelden van de deelnemers bij het fonds. De

risk- en auditcommissie heeft afspraken gemaakt met Syntrus Achmea Pensioenbeheer over maatregelen om het aantal brieven

dat te laat verstuurd wordt te minimaliseren. Tevens heeft het bestuur in een nieuwsbrief de werkgevers opgeroepen om tijdig de

in- en uitdiensttredingen door te geven aan Reiswerk Pensioenen.

4.6.2 De Nederlandsche Bank (DNB)

DNB is als toezichthouder belast met prudentieel toezicht. Dit toezicht richt zich op de f¡nanciële soliditeit van pensioenfondsen.

Doel is bij te dragen aan de stabiliteit van de financiële sector.

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

(ABTN). Maandelijks rapporteert het pensioenfonds aan DNB over zijn financiële positie inclusief de dekkingsgraad. Tevens legt

het pensioenfonds jaarlijks uiterlijk 30 juni het jaarverslag en de daarbij behorende verslagstaten ter beoordeling aan DNB voor.

lot slot worden benoemingen van bestuursleden en leden van de raad van toezicht vooraf door DNB getoetst.

Zoals aangegeven in paragraaf 4.4.7 heeft het bestuur in 2016 een incidentmelding gedaan bij DNB inzake de informatieplicht

rond de z-score.

ln het verslagjaa¡ 2016 zijn geen aanwijzingen en boetes door DNB opgelegd aan het fonds.

4.6.3 Accountant en waarmerkend actuar¡s

Het bestuur heeft voor de controle van de jaarrekening als accountant Drs. C.A. Harteveld RA van Mazars Paardekooper Hoffman

Accountants N.V. en als waarmerkend actuaris M. Roerding AAG van Mercer (Nederland) B.V. Zij is Drs. K. Kusters AAG

opgevolgd. Naast de controle van de jaarrekening zorgen zij ook voor een frisse kritische blik op de processen zoals die door

onze pensioenuitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Pensioenbeheer voor Reiswerk Pens¡oenen worden uitgevoerd. Dit voor

zover die processen geraakt worden bij hun controles.
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4.7 Slotopmer*ingen

ln de, op de volgende pagina's, opgenomen jaarrekening staan de financiële gegevens over het boekjaar 2016 vermeld.

Tot slot bedanken wij iedereen die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van het pensioenfonds.

De Meern, '15 juni 2017

F. Radstake
Voorzitter

W.J. Boot

Bestuurslid

H.W.T. de Vaan
Vicevoorzitter

J.G. Braker

Bestuurslid

J.W. Eggen

Bestuurslid

J.W.M. Verborg

Bestuurslid
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5 Jaarrekening
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JAARREKENING

ln dit hoofdstuk presenteert het bestuur van Reiswerk Pensioenen, statutair gevestigd te Utrecht, de jaarrekening over
boekjaar 2016 eindigend op 31 december 2016. ln het hoofdstuk "Overige gegevens" volgen de verklaringen van de

certificerend actuaris en van de onafhankelijke accountant van het pensioenfonds.

De in dit hoofdstuk vermelde bedragen zijn in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven.
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I BALANSPER3l DECEMBER
(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten)
(x € 1.000)

ACTIVA

2016 2015

Beleggingen voor risico fonds

Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten

Overige beleggingen

Vorderingen en overlopende activa

Overige activa

PASSIVA

Stichtingskapitaal en reserves

Technische voorzieningen voor risico
fonds

Overige schulden en overlopende
passiva

Dekkingsgraad op basis van FTK (in %)

Actuele dekkingsgraad
Beleidsdekkingsgraad

(1)

109.578

188.301

49.253

3.062

91.881

168.803

48.214

2.452

(2)

(3)

350.1 94

479

987

311.350

1.601

'1.905

351.660 3'14.856

(4)

(5)

(6)

-8.300

337.494

22.466

26

270.443

44.387

351.660 314.856

(*) De nummering verwijst naar de toelichting
2016 201s

97,5
96,6

100,0

1 09,1
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2 STAATVAN BATEN EN LASTEN

(x € 1.000)

BATEN

Premiebijdragen voor risico
pensioenfonds (van werkgevers en
werknemers)

Beleggin gsresultaten voor risico
pensioenfonds

Overige baten

LASTEN

Pensioenuitkeringen

Pensioenu itvoerin gskosten

Mutatie technische voorzieningen

Saldo overdrachten van rechten voor
risico pensioenfonds

Overige lasten

Saldo van baten en lasten

Bestemming van het saldo van baten en
lasten

Gebonden reserye
Beleidsreserve

2016 2015

(7)

(8)

(s)

25.093

36.827

4

19.004

-9.137

134

Pensioenopbouw
Toeslagen

Rentetoevoeging
Wijziging uit hoofde van overdracht van
rechten

Wijziging rentetermijnstructuur
Wijziging actuariële uitgangspunten
Onttrekking voor pensioenuitkeringen en
pensioenuitvoeringskosten

Overige wijzigingen technische voorzieningen

(10)

(1 1)

(12)

(r3)

(14)

24.577

13

-169

-144
44.431

-660

-684

-313

61.924

1.246

1.830

67.051

120

3

-471

33.569
421

-690
1.307

10.001

1.058

1.520

55.100

411

848

707

409

I

70.250 58.089

-8.326 -48.088

2016 2015

9.054

-17.380
18.035

-66.123

-48.088

Reiswerk Pensioenen

-8.326

3



3 KASSTROOMOVERZICHT

(x€ 1.000)

Het kasstroomover¿icht is opgesteld volgens de directe methode.

Kasstroom u it pensioenactiviteiten

Ontvangen premiebijdragen voor risico fonds
Ontvangen waardeoverdrachten voor risico
pensioenfonds

Betaalde pensioenuitkeringen

Betaalde pensioenuitvoeringskosten

Diverse ontvangsten en uitgaven

Mutatie vorderingen en overlopende act¡va

Mutatie overige schulden en overlopende passiva

2016 2015

25.093

-120
-1.247
-1.830

I
1.122

75

19.229

-481

-1.050
-1.345

134

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Ontvangen inzake verkopen beleggingen
Betaald inzake aankopen beleggingen
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten
Overige ontvangsten en uitgaven inzake
beleggingen
Betaalde kosten van vermogensbeheer

Mutatie liquide middelen

Samenstelling geldmiddelen

Liquide middelen per 1 januari

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen per 31 december

642.473

-667.1s1

407

740
-481

23.094

-24.012

266.091

-280.261

297

-871

-649

16.487

-15.393

-918 1.094

2016 2015

1.905

-918

811

1.094

987 1.905
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4 ALGEMENE TOELICHTING

lnleiding

Het doel van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 41227126 en statutair gevestigd op Rijnzathe 12 te De Meern (Utrecht), hierna het'fonds', is het nu en in de

toekomst verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en overlijden;

tevens verstrekt het fonds uitkeringen aan arbeidsongeschikte deelnemers. Deze doelstelling is nader uitgewerkt in onder
andere de statuten, het pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst en de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Het

fonds geeft invulling aan de uitvoering van de pensioenregeling van de in de branche verplicht aangesloten werkgevers.

Overeenstemmin gsverklaring

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in ïtel 9,

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de Richtlrjnen voor de Jaarverslaggeving in het bijzonder
Richtlijn 610.

De bedragen opgenomen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven.

Het bestuur heeft op 15juni2017 de jaarrekening opgemaakt.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand
jaar, met uitzondering van de toegepaste schattingswijzigingen zoals opgenomen in paragraaf "schattingswijzigingen".

Schatti n gswijzig in gen

Prog nosetafel en ervaring ssterfte
De actuariêle grondslagen en/of methoden worden periodiek beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de

berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe
actuariële deskundigheid.

Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten aanzien sterfte, langleven, arbeidsongeschiktheid met

werkelijke waarnemingen voor zowel de gehele bevolking als specifiek voor de populatie van het pensioenfonds. Vanaf

boekjaar 2016 is de grondslag voor overlevingskansen gebaseerd op de Prognosetafel 4G2016 zoals gepubliceerd door
het Actuarieel Genootschap (AG). De algemene sterftekansen die volgen uit de tafel worden voor het pensioenfonds

gecorrigeerd in verband met ervaringssterfte. Dit heeft geleid tot een verlaging van de vooziening pensioenverplichting

van € 1,1 miljoen. De aanvullende verlaging is bepaald per 31 december 2016. Dit resultaat is via de Staat van Baten en

Lasten als "Wijzigingen actuariële uitgangspunten" in het verslagjaar verantwoord.

Kostenopslag
De opslag voor excassokosten is in huidig boekjaar verhoogd van 2,2o/o naar 2,3o/o van de technische voorziening. Dit

heeft per saldo geleid tot een verhoging van de technische vooziening met 0,3 m¡ljoen. Dit resultaat is via de Staat van

Baten en Lasten als "Wijzigingen actuariële uitgangspunten" in het verslagjaar verantwoord.
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ALGEMENE GRONDSLAGEN

Opname van een actief of een verplichting

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar
het fonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de

balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van

middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

lndien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle
risico's met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de

verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans

opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voonryaarden van waarschijnlijkheid van de

toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. Dit betekent dat transacties
worden ven¡verkt op handelsdatum en niet op añivikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post "nog af
te wikkelen transacties". Deze post kan zowel een actief als een passief zijn.

Verantwoording van baten en lasten

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

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

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Saldering van een actief en een verplichting

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien
sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te
wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen
financièle activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd

opgenomen.

Schattingen en veronderstellingen

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met ïtel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereist dat het
bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten.

De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende
andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis
voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwr¡ken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode

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

Verwerki ng van waardeveranderin gen van beleggin gen

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen.
AIle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief transactiekosten, provisies, valutakoersverschillen e.d., worden als

beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen.
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Vreemde valuta

Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro's tegen de koers per balansdatum. Deze

waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transact¡es in vreemde

valuta's worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Alle valutakoersverschillen zijn veniverkt in de staat van

baten en lasten.

ln onderstaande tabel worden de valutakoersen getoond voor de zes valuta's, waarin het fonds het grootste netto belang
had aan het einde van het jaar.

31-12-2016 31-12-2015

US Dollar
Britse Pond

Zwitserse Frank

Zweedse Kroon

Hong Kong Dollar

Japanse Yen

1,05

0,85

1,07

9,58

8,18

123,02

1,09

0,74
1,09

9,16
8,42

130,68

SPECIFIEKE GRONDSLAGEN

Beleggingen voor risico fonds

Algemeen

De beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde, slechts indien de reële waarde van een belegging niet

betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats op basis van geamortiseerde kostprijs. Overlopende activa

en passiva alsmede liquiditeiten vermogensbeheer worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Het verschil tussen

reële waarde en nominale waarde is bij deze activa en passiva in het algemeen gering.

Participaties in beleggingspools en -instellingen die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen worden
gerubriceerd en gewaardeerd volgens de grondslagen voor die onderliggende beleggingen (look-through benadering). Bij

gemengde beleggingsfondsen wordt aangesloten bij de hoofdcategorie, bepaald op basis van reële waarde.

Vorderingen en schulden uit beleggingen welke samenhangen met een specifieke beleggingscategorie worden onder

beleggingsdebiteuren dan wel -crediteuren opgenomen in de betreffende beleggingscategorie.

Financiële instrumenten worden gebruikt ter afdekking van beleggingsrisico's en het realiseren van het vastgelegde

beleggingsbeleid. De derivatenposities zijn opgenomen als een a2onderlijke beleggingscategorie. Derivaten die deel

uitmaken van een beleggingsfonds zijn opgenomen in de beleggingscategorie waarin dit beleggingsfonds is gerubriceerd

Reële waarde

De beleggingen van het fonds worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum. Voor de meerderheid van

de financiële instrumenten van het fonds kan gebruik worden gemaakt van genoteerde marktprijzen. Derivaten worden
gewaardeerd door gebruik te maken van netto contante waardeberekeningen. Bepaalde instrumenten, zoals participaties

in beleggingsfondsen worden gewaardeerd door gebruik te maken van de intrinsieke waarde. Het is gebruikelijk en

mogelijk om de reële waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. Slechts indien de

reële waarde van een beleggingen niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats op basis van

geamortiseerde kostprijs.

Voor financiële instrumenten zoals beleggingsvorderingen en -schulden geldt dat de boekwaarde de reêle waarde

benadert als gevolg van het korte termijn karakter van de vorderingen en schulden. De boekwaarde van alle activa en de

financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.
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Aandelen

Aandelen, waaronder tevens converteerbare obligaties zijn begrepen, worden gewaardeerd tegen reële waarde. Van

beursgenoteerde aandelen is dit de beurswaarde per balansdatum. Voor niet beursgenoteerde participaties in

aandelenfondsen is dit de intrinsieke waarde, die de reële waarde van de onderliggende beleggingen representeert.

Vastrentende waarden

Vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen reële waarde inclusief opgelopen rente. Van beursgenoteerde
vastrentende waarden is dit de beurswaarde per balansdatum. Voor niet beursgenoteerde participaties in vastrentende
waardenfondsen is dit de intrinsieke waarde, die de reële waarde van de onderliggende beleggingen representeert.

Derivaten

Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde, te weten de relevante marktnotering of, als die er niet is, de waarde

die wordt bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen.

Derivaatcontracten met een negatieve waarde worden in de balans onder de overige schulden en overlopende passiva

verantwoord.

Overige beleggingen

Overige beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde. De waardering hiervan geschiedt tegen de intrinsieke

waarde, die de reële waarde van de onderliggende beleggingen representeert.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste venrerking gewaardeerd op reële waarde. Na de eerste
veniverking worden vorderingen gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen

sprake is van transactiekosten) onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingen, indien sprake is van

oninbaarheid.

Overige activa

Onder meer worden hieronder de liquide middelen opgenomen voor zover dit banktegoeden betreft welke onmiddellijk

opeisbaar zijn. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Zij worden onderscheiden van tegoeden
in verband met beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd

onder de beleggingen.

Stichtingskapitaal en reserves

Algemeen
Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het
vreemd vermogen, inclusief de vooziening pensioenverplichtingen voor risico van het fonds en risico deelnemers en

overige technische voorzieningen, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn

opgenomen.
ln de toelichting wordt opgenomen het krachtens de Pensioenwet minimaal vereiste eigen vermogen volgens de in het
Besluit financieel toetsingskader (FTK) voorgeschreven berekeningsmethodiek als het surplusvermogen.

Beleidsreserue
De beleidsreserve is een sluitpost, waaraan uit het resultaat wordt toegevoegd of onttrokken nadat de gebonden reserve

op het juiste niveau is gebracht.

Gebonden reserue
De gebonden reserve wordt vastgesteld op de hoogte van de wettelijk vereiste reserves.
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Tech n ische voorzienin gen

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds

De voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds wordt gewaardeerd op reële waarde. De reële waarde wordt

bepaald op basis van de contante waarde van de beste inschatting van toekomstige kasstromen die samenhangen met

de op balansdatum onvooruvaardelijke pensioenverplichtingen. Onvoon¡vaardelijke pensioenverplichtingen zijn de

opgebouwde nominale aanspraken en de onvoonruaardelijke (toeslag)toezeggingen.

De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Dit betreft

de rentetermijnstructuur op basis van de geldende marktrente met toepassing van de Ultimate Forward Rate. Het

hanteren van de UFR houdt in dat voor ver in de toekomst liggende verplichtingen (20 jaar tot 60 jaar) een aangepaste

rentecurve (ultimo 2016 hogere rente) wordt gehanteerd. Voor verplichtingen korter dan 20 jaar geldt de

rentetermijnstructuur op basis van de geldende marktrente.

Bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds is uitgegaan van de op de balansdatum
geldende actuariêle en bedrijfstechnische nota (Abtn) en van de over de verstreken deelnemersjaren veruoryen

aanspraken. Jaarlijks wordt door het bestuur besloten of op de opgebouwde pensioenaanspraken toeslagverlening kan

worden toegepast. Alle per balansdatum bestaande toeslagbesluiten (ook voor toeslagbesluiten na balansdatum voor

zover sprake is van ex ante condities) zijn in de berekening begrepen. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige

salarisontwikkelingen.

Bij de berekening van de vooziening wordt rekening gehouden met premievrije pensioenopbouw in verband met

arbeidsongeschiktheid op basis van de contante waarde van de toekomstige opbouw waaryoor vrijstelling is verleend
wegens arbeidsongeschiktheid.

Bij de bepaling van de actuariële uitgangspunten wordt uitgegaan van voor de toezichthouder acceptabele grondslagen,

waarbij rekening wordt gehouden met de voorzienbare trend in overlevingskansen.

De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de volgende actuarièle grondslagen en veronderstellingen per 31

december 2016:

Overleving stafels en ervaringssfenle
Prognosetafels 4G2016 waarbij de sterftekansen zijn vermenigvuldigd met een leeftijdsafhankelijke factor die zijn
gebaseerd op de in 2016 gewijzigde ervaringssterfte van het fonds.

De voorziening primo jaar is berekend op basis van de door het AG gepubliceerde AG Prognosetafel AG 2014, startkolom

2016 en ervaringssterfte 2014.|n de voorziening ultimo jaar worden de overlevingskansen ontleend aan de Prognosetafel

4G2016, startkolom 2017 van hetAG en ervaringssterfte 2016.

Partnerfrequentie
Voor de berekening van de technische voozieningen voor nog niet ingegane partnerpensioenen wordt een

partnerfrequentie gehanteerd volgens de sterftetafel GBMA/ 1985-1990, met uitzondering van de leeftijden 60 tot en met

67. Voor deze leeftijden wordt 100% gehanteerd. Vanaf 67 jaar neemt de partnerfrequentie af met de veronderstelde

sterfte van de partner.

Leeft ij d sversch i I m a n-v rouw

Voor partnerpensioen is aangenomen dat de partner 3 jaar jonger is dan de vezekerde man en 3 jaar ouder dan de

verzekerde vrouw

Voorzie n i n g voor weze n pe n si oen

De lasten van nog niet ingegaan wezenpensioen zijn gesteld op 5% van de lasten van het nog niet ingegaan

partnerpensioen tot 67 jaar. Bij de vaststelling van de lasten van ingegaan wezenpensioen wordt verondersteld dat het
pensioen moet worden uitgekeerd tot de 18-jarige leeftijd, waarbij geen rekening wordt gehouden met sterftekansen.
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Voorziening voor toekomstige excassokosten
Kostenopslag ter grootte van 2,3o/o (2015:2,2o/o) van de technische voorziening in verband met toekomstige administratie-

en excassokosten.

Voorziening voor toekomstige pensioenopbouw arbeidsongeschikten

Bij de bepaling van de pensioenopbouw voor arbeidsongeschikte deelnemers en ingegaan AOP is uitgegaan van een

revalidatiekans van 0%.

IBNR (lncurred But Not Reported)

Een voorziening voor het risico van premievrijstelling van zieke deelnemers die in de WIA terecht kunnen komen, wordt

berekend door de invaliditeitsopslag uit de premie van de afgelopen twee jaar te nemen.

Onvindbaren
Niet opgevraagd pensioen: Voor pensioen dat nog niet is ingegaan omdat de deelnemer onvindbaar is of niet reageert

wordt de reservering 5 jaar volledig in stand gehouden en vervolgens in 10 jaar lineair afgeschreven tot nihil.

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva worden bij de eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na de eerste

venverking worden schulden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen

sprake is van transactiekosten).

Dekkingsgraad

De (nominale) dekkingsgraad van het pensioenfonds wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal minus de

kortlopende schulden te delen op de technische voozieningen zoals opgenomen in de balans.

Onder het FTK is de beleidsdekkingsgraad leidend voor alle beleidsmaatregelen. De beleidsdekkingsgraad is het

gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaarwaarop deze betrekking hebben. De in de staat van baten en

lasten opgenomen posten zijn in belangr¡jke mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen

voor beleggingen en de voorzieningen pensioenverplichtingen. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten

worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat.

Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)

Onder premiebijdragen van werkgevers en werknemers wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te

brengen bedragen voor de in het verslagjaar verzekerde pensioenen onder aftrek van kortingen. Premies zijn

toegerekend aan de per¡ode waarop ze betrekking hebben.

De totale premiebijdrage van werkgevers en werknemers bedraagt 21,7o/o (2015: 17,2o/o) van de pensioengrondslag.

De premiebaten in het boekjaar zijn gebaseerd op de definitieve loonsomopgaven van de werkgevers, voor een beperkt

aantal werkgevers wordt de premie gebaseerd op de voorlopige loonsomopgaven.

Beleggingsresultaten

Directe en indirecte beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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I nd i re cte be I egg ing s resu ltaten

Onder de indirecte beleggingsresultaten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen en
valutaresultaten. ln de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde
waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclus¡ef valutakoersverschillen,
worden als indirecte beleggingsresultaten in de staat van baten en lasten opgenomen. Aankoopkosten zijn verwerkt in de

reële waarde van de beleggingen. Verkoopkosten worden verantwoord als onderdeel van de gerealiseerde

waardeveranderingen.

D i recte be le g g i n g sre su ltate n

Onder de directe beleggingsresultaten wordt in dit verband verstaan rentebaten en -lasten, dividenden, huuropbrengsten
en soortgelijke opbrengsten.

Dividend wordt verantwoord op het moment van betaalbaarstelling.

Kosten van vermog ensbeheer

Onder kosten van vermogensbeheerworden de externe en de daaraan toegerekende interne kosten verstaan.

Verrekening van kosten

Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten gerelateerde transactiekosten,
provisies, valutaverschillen e.d.

Pensioenuitkeringen

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

zijn berekend op actuariële grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zitl betrekking hebben.

Pensioen uitvoeringskosten

De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Mutatie technische voorzieningen voor ris¡co pens¡oenfonds

Pensioenopbouw

De pensioenopbouw is de contante waarde van de pensioenaanspraken die toegekend zijn in het boekjaar.

Rentetoevoeging

De pensioenverplichtingen worden contant gemaakt tegen de nominale marktrente op basis van de door DNB
gepubliceerde rentetermijnstructuur. De interesttoevoeging wordt tegen de 1-jaarsrente primo boekjaar berekend over de

beginstand en de mutaties gedurende het jaar.

O nttre kki n g voo r pen si oen u itke ri n g e n

Venrachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de technische
vooziening. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van

de financiering van de pensioenen in de verslagperiode.

O nttre kki n g voor pe n si oen u i tvoe ri ng skoste n

Jaarl¡ks wordt2,2o/o van de pensioenopbouw en de inkomende waardeoverdrachten toegevoegd aan de technische
voorziening ten behoeve van de pensioenuitvoeringskosten. Daarnaast valt2,2o/o van de uitkeringen, afkopen en

uitgaande waardeoverdrachten vrij uit de technische vooz¡ening ten behoeve van pensioenuitvoeringskosten
(excassokosten). Ultimo 201 6 is de opslag voor pensioenuitvoeringskosten verhoogd van 2,2o/o naar 2,3o/o van de

technische voorziening.
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Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

Hieronder zijn opgenomen de aan het verslagjaar toe te rekenen overdrachtswaarde van de overgenomen respectievelijk

overgedragen pensioenaanspraken met betrekking tot de actuariële waarde.

Wijzig i ng renteterm ij n structu u r

Jaarlijks wordt per 31 december de actuele waarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de

actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het

hoofd wijziging renteterm¡jnstructuur.

Wijzi g i ng actu ari ële uitg ang sp u nten

Mutatie technische voozieningen uit hoofde van wijziging actuariële uitgangspunten heeft betrekking op de aanpassing

van de sterftetafels. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting in de grondslagen inzake

schattingswijzig i ngen.

Onttrekking voor pensioen uitkeringen en pensioen uitvoeringskosten

De inkoop van aanspraken vindt plaats op basis van de grondslagen voor de kostendekkende premie gebaseerd op de

rentetermijnstructuurvan 1 januari van het inkoopjaar, exclusief een solvabiliteitsopslag van € 4.596 (2015: € 2.981)en
inclusief een opslag voor toekomstige uitvoeringskosten van € 1.830 (2015: € 1.520).

Saldo overdrachten van rechten

De post saldo overdrachten van rechten bevat het saldo van bedragen uit hoofde van overgenomen dan wel

overgedragen pensioenverplichtingen.

Overige baten en lasten

De overige baten en lasten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.

GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomovezicht is opgesteld overeenkomstig de directe methode. Alle ontvangsten en uitgaven worden hierbij als

zodanig gepresenteerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit pensioenactiviteiten en

beleggi ngsactiviteiten.
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5 TOELICHTING OP DE BALANS

(x € 1.000)

ACTIVA

1. Beleggingen voor risico fonds

Verloopoverzicht per beleggin gscategorie

Stand per I januari 2016
Aankopen
Verkopen

Overige mutaties
Waardemutaties

Stand per 31 december 2016

Bij: Derivaten met een negatieve waarde

Stand pell januari 2015
Aankopen
Verkopen

Overige mutaties
Waardemutaties

109.578 188.301 27.461

Aandelen
Vastrentende

waarden Derivaten

.Aandelen
Vastrentende

waarden Derivaten
Overige

beleggingen Totaal

91.881

49.707

-43.071

233
10.828

168.803

1 96.1 37

-180.228
-24.680
28.269

4.429
395.882

-394.367
23.966
-2.449

2.452
25.424

-24.808
-259
253

267.565
667.1 50

-642.474

-740
36.901

3.062 328.402

21.792

350.194

62.461
57.530

-31.381

3.271

160.907

198.272

-204.986

26.666
-12.056

30.694
7.614

-7.860
-25.889

-130

7,268
'16.845

-21.864

94

109

Overige
beleggingen Totaal

261.330
280.261

-266.091

871

-8.806

Stand per 31 december 2015 91.881 168.803 4.429 2.452 267.565

Bij: Derivaten met een negatieve waarde 43.785

311.350

Derivaten met een negatieve waarde zijn verantwoord onder de overige schulden en overlopende passiva

Onderpand met betrekking tot derivaten

Het fonds belegt in derivaten. Afhankelijk van de waarde van de derivaten ontvangt of verstrekt het fonds onderpand. Bij

een positieve waarde van de derivaten ontvangt het fonds onderpand, bij een negatieve waarde verstrekt het fonds
onderpand. Dit onderpand in de vorm van geschikte Europese staatsleningen wordt geleverd als afdekking van

kredietrisico op de tegenpartij. De vastrentende waarden worden bruto gepresenteerd, waardoor het onderpand in de

balans onder de beleggingen wordt verantwoord.
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Reële waarde

De waardering van de beleggingen vindt plaats tegen reële waarde. Afgezien van de beleggingsvorderingen en -schulden
zijn de beleggingen van het fonds gewaardeerd tegen reële waarde per balansdatum. Het is over het algemeen mogelijk
en gebruikelijk om de reële waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. De

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

Voor de beleggingen van het fonds kan gebruik worden gemaakt van marktnoteringen. Echter, bepaalde beleggingen zijn
gewaardeerd door middel van gebruikmaking van verschillende waarderingsmodellen, inclusief verwijzing naar de huidige
reële waarde van vergelijkbare instrumenten.

- Beleggingen met genoteerde marktprijzen worden verhandeld aan een effectenbeurs of betreffen liquide middelen.

Hieronder vallen aandelen, obligaties, onderpanden.

- De netto contante waarde (NCW) methode wordt bepaald door de te ontvangen kasstromen contant te maken op basis
van de geldende marktrente. ln de waardering is rekening gehouden met het oninbaarheidsrisico.
- lntrinsieke waarde; de marktwaarde is ontleend aan de meest recente rapportages van de fundmanagers en de fund-to-
fund managers.

- Andere methode: marktwaardebepal¡ng niet gebaseerd op marktdata, maar gebaseerd op aannames en schattingen die
de prijs significant beïnvloeden.

Genoteerde
marktprijzen

Onafhankelijke
taxaties

NCW
berekeningen

lntrinsieke
waarde

methode
Andere

methode(n) Totaal

Per31 december
2016

Aandelen
Vastrentende
waarden
Derivaten

Overige beleggingen

Totaal

24.267 14.288
27.461

109.344

149.587

3.06't

234

159

109.578

188.301

27.461
3.062

24.267 41.749

NCW
berekeningen

261.992 394 328.402

Genoteerde
marktprijzen

Onafhankelijke
taxaties

lntrinsieke
waarde

methode
Andere

methode(n) Totaal

Per31 december
2015

Aandelen

Vastrentende
waarden
Derivaten

Overige beleggingen

Totaal

23.374

3.683

91.881

145.300

2.450

129

746
2

91.881

168.803

4.429
2-452

23.374 3.683 239.631 877

Schatting van reële waarde

Aandelen

Van de belegde waarde in aandelen staat de waarde van aandelenfondsen opgenomen als vastgesteld op basis van
'intri nsieke waardemethode'.

267.565
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Vastrentende waarden

De berekeningsgrondslag staat vermeld in de algemene toelichting op de grondslagen.

Derivaten

Bij de schatting van de reële waarde van derivaten wordt uitgegaan van veruachte toekomstige kasstromen

Overige beleggingen

De overige beleggingen betreffen beleggingen in het geldmarktfonds. Voor de waardering van deze beleggingen wordt
uitgegaan van de waardebepaling welke is opgesteld ten behoeve van deze externe fondsbeheerders. De waardering
vindt plaats op basis van reële waarde. De wijze waarop de reële waarde wordt bepaald is afhankeljk van de externe
fondsbeheerder en van de aard van de belegging. De volgende variabelen spelen hierbij een rol: de aanschañraarde voor
wat betreft recente investeringen, toekomstige kasstromen, waarde van de activa, waardering van vergelijkbare objecten.

De belegging in het geldmarktfonds is vastgesteld op basis van 'intrinsieke waarde'.

Aandelen

De aandelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2016 31-12-2015

Specificatie naar soort:

Aandelenbeleggingsfondsen
Beleggingsdebiteuren

Vastrentende waarden

De vastrentende waarden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specificatie naar soort:

lnflation linked bonds
Obligatiebelegg i ngsfondsen
Beleggingsdebiteuren

109.344
234

91.881

109.578 91.881

31-12-2016 31-12-2015

24.267
163.875

159

23.374
145.300

129

188.301 168.803
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Derivaten

Specificatie naar soort:

Rentederivaten positieve waarde
Rentederivaten negatieve waarde
Val utaderivaten positieve waarde
Val utaderivaten negatieve waarde
Liquide middelen

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per3l december 2016:

Contract-
Type contract omvang

31-12-2016 31-12-2015

48.781

-20.012

472

-1.780

47.242
-43.184

226
-601

746

27.461 4.429

Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruikgemaakt van financiële derivaten. Als hoofdregel geldt dat
derivaten uitsluitend worden gebruikt voor zover dit passend is binnen het algemene beleggingsbeleid. De
portefeuillestructuur en het risicoprofiel, berekend inclusief de economische effecten van derivaten, dienen zich binnen de
door het bestuur vastgestelde grenzen (limieten) te bevinden.
Het fonds gebruikt derivaten voornamelijk om het valutarisico en het renterisico af te dekken. Eén van de belangrijkste
ris¡co's bij derivaten is het kredietrisico. Dit is het risico dat tegenpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen

voldoen. Dit risico wordt beperkt door alleen transacties aan te gaan met te goeder naam en faam bekend staande
partijen. Bovendien geldt dat zoveel mogelijk wordt gewerkt met onderpand.

Gebruik wordt gemaakt van onder meer de volgende instrumenten:

. Valutatermijncontracten: dit zijn met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt
aangegaan tot het verkopen van een valuta en de aankoop van een andere valuta, tegen een voorafvastgestelde prijs

en op een vooraf vastgestelde datum. Door middel van valutatermijncontracten worden valutarisico's afgedekt.
. Renteswaps: dit betreft met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het

uitwisselen van rentebetal¡ngen over een nominale hoofdsom. Door middel van swaps kan het fonds de

rentegevoeligheid van de portefeuille beïnvloeden.

Activa Passiva

lnterest rate swaps
Forward

174.917

54.452
48.781

472

20.012
1.780

49.253 21.792

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per3l december 2015:

Contract-
Type contract omvang Activa Passiva

lnterest rate swaps
Liquide middelen
Fon¡vard

161.172

40.792

47.242
746
226

43.184

601

43.785

Reiswerk Pensioenen
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Overige beleggingen

De overige beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd

Specificatie naar soort:

Beleggingsfondsen (geldmarktfonds)

Liquide middelen

2. Vorderingen en overlopende activa

Vordering op werkgevers
Nog te factureren premie

Overige vorderingen

Nadere specificatie'Vorderingen op werkgevers'

Werkgevers
Voorziening dubieuze debiteuren

31-12-2016 31-12-2015

3.061

1

2.450
2

3.0ô2 2.452

31-12-2016 31-12-2015

188

281

10

654
921

26

479 1.601

Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een

voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoort¡ge posten met gelijksoortige

risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico's op balansdatum. Deze systematiek om de

voorziening vast te stellen wordt gerekend tot de statische methode.

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

31-12-2016 31-12-2015

249
-61

739
-85

188 654

ln 20'16 is een bedrag van € 2 gedoteerd aan de voorziening (2015: onttrokken € 128). Er werd een bedrag van € 26 aan
premies over voorgaande jaren als oninbaar afgeschreven (2015: € 63).

3. Overige activa

31-12-2016 31-12-2015

Liquide middelen 1.905

Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen die onmiddellijk dan wel

op korte termijn opeisbaar zijn. Bankrekeningen die beheerd worden door de vermogensbeheerder zijn onder de overige

beleggingen opgenomen.

Er zijn geen kredietfaciliteiten.

987
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PASSIVA

4. Stichtingskapitaal en reserves

Mutatieovezicht eigen vermogen

Stand per 1 januari 2016
Uit bestemming saldo van baten en lasten

Stand per 31 december 2016

Stand per 1 januari 2015
Uit bestemming saldo van baten en lasten

Stand per 31 december 2015

Solvabiliteit

Pensioenvermogen
Af: technische voorzieningen

Eigen vermogen
Af: vereist eigen vermogen

Vrij vermogen

Minimaal vereist e¡gen vermogen

Actuele dekkingsgraad
Beleidsdekkingsgraad

Gebonden
reserye Beleidsreserve Totaal

49.623

9.054

49.597
-17.380

26

-8.326

58.677 -66.977

Gebonden
reserve Beleidsreserve Totaal

-8.300

31.588

18.035

16.526

-66.123
48.114

-48.088

49,623 -49.597 26

31-12-2016 31-12-2015

329.194
337.494

ln o/o

97,5

100,0

270.469
270.443

ln o/o

100,0

100,0

-8.300

58.677

-2,5

17,4

26

49.623 18,3

-66.977 -19,9

17 .248 5,1

97,5
96,6

-49.597 -18,3

12.720 4,7

100,0

1 09,1
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Voor het bepalen van het vereist eigen vermogen (de solvabiliteitstoets) maakt het fonds gebruik van het standaardmodel
van DNB, met daaraan toegevoegd een component voor actief beheer. Het bestuur acht het gebruik van het

standaardmodel passend voor de risico's van het fonds. De uitkomsten van de solvabiliteitstoets zijn opgenomen onder
Risicobeheer.

De dekkingsgraad is als volgt berekend: (Totale activa -/- schulden) / Technische voorzieningen * 10oo/o

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Als de

beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad bevindt het fonds zich in een situatie van tekort.

De solvabiliteit van het pensioenfonds is niet toereikend volgens de door DNB voorgeschreven methodiek. Er is een tekort
ten opzichte van de minimale vereiste dekkingsgraad. Er is een herstelplan ingediend voor oktober 2015, omdat Reiswerk
Pensioenen ultimo juni 2015 een tekort vertoonde ten opzichte van de minimale vereiste dekkingsgraad.

Het verloop van de actuele dekkingsgraad kan als volgt worden gespecificeerd:

2016 2015
o/o o/o

Dekkingsgraad per 1 januari

Premie

Uitkeringen

Toeslagverlening
Verandering van de renteterm¡jnstructuur
Rendement op belegg¡ngen

Overige oorzaken en kruiseffecten

Dekkingsgraad per 31 december

100,0

-0,7

-14,1

13,6

-1,3

122,3

-3,2

0,1

-0,4

-16,5
-4,4
2,1

97,5 100,0

Bij het analyseren van de invloed van verschillende factoren op het resultaat, wordt het effect van een factor afgezonderd
van het effect van de andere factoren, waarbij deze andere factoren constant worden gehouden. Het gecombineerde

effect van verschillende factoren kan dan afwijken van de som van de samenstellende delen. Dit verschil wordt
veroorzaakt, doordat de factoren niet alleen invloed hebben op het eindresultaat, maar ook op elkaar. Dit verschijnsel
wordt kru iseffecten genoemd.

5. Technische voorzieningen voor risico fonds

31-12-2016 31-12-2015

Specificatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds:

Voorzien ing pensioenverplichtingen

Premievrijstelling/l BNR

337.494 270.443

333.319
4.175

266.919
3.524
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Mutatieovezicht techn ische voorzieningen

Stand per 1 januari

Pensioenopbouw
Toeslagen

Rentetoevoeging
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

Wijzigi ng renteterm ij nstructu u r

Wijziging actuariêle uitgangspunten
Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

Overige wijzigingen technische voorzieningen

Stand per 31 december

2016 2015

270.443
24.577

13

-169

-144
44.431

-660

-684

-313

215.343
19.848

707

409
-471

33.569
421

-690

1.307

337.494 270.443

' De overige wijzigingen technische vooziening bestaan uit mutaties inzake sterfte, arbeidsongeschiktheid en overige
mutaties. De uitsplitsing staat onder punt 12. Mutatie technische voorzieningen.

Specificatie voorziening pensioenverplichtingen voor r¡sico fonds:

31-12-2016 31-12-2015

Aantal Aantal

Deelnemers
Gewezen deelnemers
Pensioengerechtigden
Overigen

Netto pensioenverplichtingen

Toekomstige kosten uitvoering pensioenregeling

9.087
14.862

39'l

172.598
136.644

16.902

4.085

8.709

13.033

359

136.276
110.411

14.486

3.448

24.340 330.229
7.265

22.101 264.621
5.822

24.340 337.494 22.101 270.443

Onder "Overigen" wordt de som van de voozieningen voor arbeidsongeschiktheid (exclusief excassokosten)
verantwoord.
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De pensioenregeling wordt tot en met 2016 gekenmerkt als een voorwaardelijk geindexeerde middelloonregeling. De
pensioenleeftijd is 67 jaar. Jaarlijks wordt een aanspraak op ouderdomspensioen opgebouwd van 1,8 % van de in dat jaar
geldende pensioengrondslag. ln 2016 is de pensioengrondslag gelijk aan het loon volgens de Wet financiering sociale
verzekeringen (Wfsv) tot maximaal een bedrag van € 47.400 (2015.46.400) verminderd met de franchise van € 15.935.

De franchise wordt jaarlijks vastgesteld. Tevens bestaat er recht op nabestaanden- en wezenpensioen. Deelname aan de

regeling is verplicht vanaf de leeftijd van 21 jaar. Jaarlijks beslist het bestuur van Reiswerk Pensioenen de mate waarin de
opgebouwde aanspraken worden geindexeerd. Overeenkomstig artikel 10 van de Pensioenwet kan de pensioenregeling

worden gekwalificeerd als een uitkeringsovereenkomst. De premie bedroeg in 2016 21 ,7o/ovan de pensioengrondslag

(2015: 17,2o/o).

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2007 deelnemen aan de aanvullende pensioenregeling. Als een werkgever deze
regeling afsluit, geldt deze voor alle werknemers die deelnemen aan de verplichte regeling en een salaris hebben boven
het maximum pensioengevend salaris uit de basisregeling.
De pensioenopbouw bedraagt 1,8% over het loon boven € 47 .400 (2015: € 46.700) tot maximaal twee maal dit bedrag.

De premie wordt actuarieel vastgesteld.

Toeslagverlening
De mate van toeslagverlening wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Een toeslag wordt alleen verleend voor zover

de financiële middelen van Reiswerk Pensioenen dit naar het oordeel van het bestuur toelaten. Deze beoordeling vindt
mede plaats op basis van een schriftelijk advies van de actuaris. Het bestuur heeft in de vergadering van juni 2016
besloten de ingegane pensioenen en opgebouwde aanspraken niet te verhogen. De te verlenen toeslag is maximaal

gelijk aan de st¡jging van het CBS-consumentenprijsindexcijfe¡ alle huishoudens afgeleid, over de periode van december

tot december voorafgaand aan de maand juni waarin het toeslagbesluit genomen wordt. De voorwaardelijke toeslagen
worden gefinancierd uit overrendementen. Voor de voorwaardelijk toeslagen is geen bestemmingsreserve gevormd.

6. Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2016 31-12-2015

Derivaten met negatieve waarde
Belastingen en premies sociale vezekeringen
Waardeoverdrachten
Nog te betalen kosten vermogensbeheer
Nog te betalen administratiekosten
Overige schulden

21.792
31

76

440
127

43.785
29
50

161

193
'169

22.466

De overige schulden bestaan uit nog te betalen accountantskosten, actuariskosten en overige kosten.

De nog te betalen administratiekosten betreft een nacalculatie van Syntrus Achmea Pensioen Beheer over 2016

Alle schulden hebben een resterende loopt¡d van korter dan één jaar

44.387
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Risicobeheer en derivaten

Solvabiliteitsrisico

Het fonds wordt bij het beheer van de pensioenverpl¡chtingen en de fìnanciering daarvan geconfronteerd met risico's. De

belangrijkste doelstelling van het fonds is het nakomen van de pensioentoezeggingen. Voor het realiseren van deze

doelstelling wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van de reële waarde van de
pensioenverplichtingen met gebruikmaking van de door DNB gepubliceerde renteterm¡jnstructuur.

Het belangrijkste risico voor het fonds betreft het solvabiliteitsrisico, oñ¡¡el het risico dat het fonds niet beschikt over

voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten op bas¡s van normen

welke door de toezichthouder worden opgelegd. lndien de solvabiliteit van het fonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het

risico dat het fonds de premie voor de onderneming en deelnemers moet verhogen en het risico dat er geen ruimte

beschikbaar is voor een eventuele toeslag van opgebouwde pensioenrechten. ln het uiterste geval kan het noodzakelijk

zijn dat het fonds veruorven pensioenaanspraken en pensioenrechten moet verminderen.

31-12-2016 31-12-2015

Het tekort op FTK-grondslagen is als volgt:

Technische voorziening
Buffers:

S1 Renterisico
52 Risico zakelijke waarden

S3 Valutarisico
54 Grondstoffenrisico
S5 Kredietrisico

56 Verzekeringstechn isch risico
57 Liquiditeitsrisico
SB Concentratierisico
59 Operationeel risico
S 1 0 Actief beheerrisico
Diversificatie effect

Totaal S (vereiste buffers)

Vereist vermogen (artikel 132 Pensioenwet)
Pensioenvermogen (totaal activa - schulden)

Tekort

337.494

20.418
34.865

8.752

13.928

16.042

-35.328

270.443

18.585

28.166
6.839

12.250
12.882

3.871
-32.970

58.677

396.171

329.194

49.623

320.066
270.469

-66.977 -49.597

Het pensioenfonds heeft ter afdekking van renterisico's via het LOF der¡vatencontracten afgesloten. Hiermee is bij het

bepalen van de vereiste buffers rekening gehouden. Bij de berekening van de buffers past het pensioenfonds het

standaard model van DNB toe, waarbij uitgegaan wordt van het vereist vermogen in evenwichtssituatie, gebaseerd op de

strategische asset mix.
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Beleid en risicobeheer

Het bestuur beschikt over een aantal bele¡dsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van deze risico's. Deze

beleidsinstrumenten betreffen :

- beleggingsbeleid;
- premiebeleid;

- herverzekeri ngsbeleid ;

- toeslagbeleid.

De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten vindt plaats na uitvoerige analyses ten aanzien van te verwachten

ontwikkelingen van de verplichtingen en de financiële markten. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van ALM-

studies. Een ALM-studie is een analyse van de structuur van de pensioenverplichtingen en van verschillende

beleggingsstrategieën en de ontwikkeling daarvan in diverse economische scenario's.

De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag in jaarlijks door het bestuur vast te stellen beleggingsrichtlijnen als

basis voor het uit te voeren beleggingsbeleid. De beleggingsrichtlijnen geven normen en limieten aan waarbinnen de

uitvoering van het beleggingsbeleid moet plaatsvinden. Ze zijn gericht op het beheersen van de volgende belangrijkste
(beleggings)risico's. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruik gemaakt van derivaten.

Marktrisico's (51 - 34)

Het marktrisico omvat het renterisico, het prijs(koers)risico, valutarisico en het grondstoffenrisico. Marktrisico omvat de
mogel¡kheden voor winst of verlies en door een verandering van marktfactoren. Marktfactoren kunnen bijvoorbeeld
marktprijzen zijn van aandelen, grondstoffen, vastgoed en private equity (prijsrisico), maar ook valutakoersen
(valutarisico) of rentes (renterisico).

De strategie van het fonds met betrekking tot het beleggingsrisico wordt bepaald door de beleggingsdoelstellingen. Het

marktrisico wordt op dagelijkse basis beheerst in overeenstemming met de aanwezige beleidskaders en richtlijnen. De

overallmarktposities worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur.

De mate waarin de beleggingsportefeuille van het fonds gevoelig is voor het prijs- en renterisico is in de volgende alinea
weergegeven, vervolgens worden de risico's die het fonds loopt nader toegelicht.

51 Renterisico

Het renterisico is het risico dat de waarden van de vastrentende waarden en de pensioenverplichtingen wijzigen als

gevolg van veranderingen in de marktrente.

De rentegevoeligheid kan op hoofdlijnen worden gemeten door middel van de duration. De duration geeft aan hoeveel

procent bij benadering de reële waarde van een belegging of verplichting verandert bij een parallelle verschuiving van de

rentecurve. Een hoge duration geeft een hoge gevoeligheid voor veranderingen in de rente weer.

31-12-2016 31-12-2015

Balanswaarde Duration Balanswaarde Duration

Duration van de vastrentende waarden (voor
derivaten)
Duration van de totale beleggingen (na derivaten)
Technische voorziening

188.301

328.1 68
337.494

4,0
23,0

31,1

168.803

267.565
270.443

3,5

22,2

30,8
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Op balansdatum is de duration van de beleggingen aanzienlijk korter dan de duration van de verplichtingen. Hierbij dient
opgemerkt te worden dan voor de duration van de verplichtingen een andere rentecurve wordt gehanteerd dan voor de

duration van de totale beleggingen, waardoor de genoemde getallen niet 100% vergelijkbaar zijn. Wel is er duidelijk

sprake van een zogenaamde "duration-mismatch". Dit betekent dat bij een rentestijging de waarde van beleggingen
minder snel daalt dan de waarde verplichtingen (bij toepassing van de reêle marktrentestructuur) daalt, de dekkingsgraad
zal stijgen. Bij een rentedaling zal de waarde van de beleggingen minder snel stijgen dan de waarde van de
verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad daalt.

Het beleid van het fonds is gericht op het verkleinen van de "duration-mismatch". Dit wordt gerealiseerd door het kopen

van meer langlopende obligaties in plaats van aandelen (aandelen hebben per definitie een duration van nul), binnen de
portefeuille kortlopende obligaties vervangen door langlopende obligaties of door middel van renteswaps of swaptions.

Bij een renteswap wordt een vaste lange rente geruild tegen een variabele korte rente. Het fonds ontvangt in dit geval een

lange rente, vergelijkbaar met de kasstroom van een langlopende obligatie en betaalt daarvoor een variabele korte rente
(bijvoorbeeld Euribor). Hierdoor wordt de "duration-mismatch" verkleind, maar het fonds wordt wel afhankelijk van de

ontwikkeling van de korte rente die het fonds aan de tegenpartij betaalt. Met een swaption kan het fonds tijdelijk het risico

van een verdere rentedaling afdekken. Hiervoor betaalt het fonds een premie. Bij het afsluiten van een swap of een

swaption kunnen dus mismatchr¡sico's worden afgedekt en worden nieuwe risico's gelntroduceerd die gepaard gaan met

dit soort instrumenten (zoals liquiditeit, tegenpartij en juridisch risico).

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

31-12-2016 31-12-2015

ln o/o ln o/o

Resterende looptijd < 1 jaar

Resterende looptüd > I en < 5 jaar

Resterende looptijd > 5 jaar

Specificatie aandelen naar sector:

Financiële instellingen (w.o. banken en
vezekeraars)
Nijverheid en industrie
Handel

Overige dienstverlening
Diversen

18,9

22,4
21,2

30,2

7,3

21,9
21,8
28,2

22,9
5,2

67.631

52.576
68.094

35,9

27,9
36,2

75.579
43.197

50.027

44,8

25,6

29,6

188.301 100,0 168.803 100,0

52 Rrsico zakelijke waarden

Prijsrisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van marktprijzen, die wordt veroozaakt door factoren
gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren. Omdat alle beleggingen worden
gewaardeerd tegen reële waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk in het saldo van baten en lasten worden
venverkt, zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat. Het prijsrisico wordt
gemitigeerd door diversificatie.

31-12-2016 31-12-2015

ln o/o ln o/o

20.71s
24.590
23.238
33.037

7.998

20.114
20.075
25.895
21.010

4.787

91.881 100,0
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31-12-2016 31-12-2015

ln o/o ln o/o

Specificatie aandelen naar regio.

Europa

Noord-Amerika
Azie-Pacific
Emerging Markets

Global

21.678

56.753
12.992
1 8.1 55

19,8

51,7

11,9

16,6

33.015
10.959

19
'15.199

32.689

35,9

12,0

16,5

35,6

109.578 100,0 91.881 100,0

33 Valutarisico

Het valutarisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van veranderingen in

valutawisselkoersen.

De valutapositie is als volgt te specifìceren:

31-12-2016 31-12-201s

EUR

CHF

GBP

HKD

CAD

USD

JPY
Overige

230.202
2.871
5.980
5.231
3.346

55.436

8.'t08
18.537

184.373

5.879

11.929

4.016
1.074

42.220
2.906

15.542

329.711 267.939

Bovenstaande tabel geeft per ultimo 2016 de valutapositie weer vóór afdekking door valutaderivaten. Het valutarisico

wordt voor de vastrentende waarden binnen de pools afgedekt.

Voor de beleggingen in "aandelen Wereld" worden de valuta's USD, GBP en JPY voor 75o/o afgedekt. Het valutarisico op

aandelen Opkomende Markten wordt voor 37,5% afgedekt. Valuta's van veel Opkomende Markten hebben een verband
met de USD. Er wordt verondersteld dat deze valuta's voor 50% mee bewegen met de USD. Van die 50% wordtTSo/o

afgedekt.

34 Grondstoffenrisico

Fondsen die beleggen in grondstoffen lopen het risico dat de waarde van deze beleggingen daalt. ln het standaardmodel
is een berekening van de gevoeligheid van het eigen vermogen voor grondstoffen voorgeschreven. Het grondstoffenrisico

wordt berekend aan de hand van een scenario waarbij wordt uitgegaan van een waardedaling van de beleggingen in

grondstoffen van 30%. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar verschillende soorten grondstoffen. Het fonds belegt niet

in grondstoffen.

Reiswerk Pensioenen 25



S5 Kredietrisico

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van

tegenpartijen waarop het fonds (potentiele) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die

obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito's worden geplaatst, marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)-

derivatenposities worden aangegaan en aan bijvoorbeeld herverzekeraars.

Een voor beleggingsactiviteiten spec¡fiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft betrekking op het

risico dat partijen waarmee het fonds transacties ¡s aangegaan niet meer in staat zijn hun tegenprestatie te verrichten

waardoor het fonds financiële verliezen lijdt.

Beheersing vindt plaats door het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau, dat wil zeggen met inachtneming
van alle posities die een tegenpartij heeft jegens het fonds; het vragen van extra zekerheden zoals onderpand en

dergelijke bij hypothecaire geldleningen en het uitlenen van effecten; het hanteren van prudente verstrekkingnormen bij

hypothecaire geldleningen. Ter afdekking van het settlementrisico wordt door het fonds enkel belegd in markten waar een

voldoende betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert. Voordat in nieuwe markten wordt belegd, wordt eerst
onderzoek gedaan naar de waarborgen op dit gebied. Met betrekking tot OTC-derivaten wordt door het fonds enkel
gewerkt met tegenpartijen waarmee ISDA/CSA-overeenkomsten zijn afgesloten zodat posities van het fonds adequaat
worden afgedekt door onderpand. Er wordt gebruik gemaakt van dagelijkse waarderingen.

31-12-2016 31-12-2015

ln% ln o/o

Specificatie vastrentende waarden naar sector:

Nederlandse overheidsinstellingen
Buitenlandse overheidsinstellingen
Financiële instel lingen

Handels- en industriële instellingen
Andere instellingen
Beleggingsdebiteuren

Specificatie vastrentende waarden naar regio

Mature markets

Emerging markets
Overig

33.892

101.890

26.408
13.332
12.620

159

18,0

54,1

14,0

7,1

6,7
0,1

32,7

35,1

19,0

6,3
6,8
0,1

55.361

59.230
31.980
10.671

11.432
129

188.301 100,0 168.803 100,0

31-12-2016 31-12-2015

ln o/o ln o/o

181.072
7 -070

159

96,1

3,8

0,1

96,5
3,4

0,1

163.011

5.663
129

188.301 100,0 168.803 100,0

Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille kan het volgende ovezicht
worden gegeven:
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31-12-2016 31-12-2015

ln o/o ln o/o

AAA

AA
A
BBB

BB

B

Lager dan B
Not Rated *)

Beleggingsdebiteuren

49.522
42.101

6.565
21.667

7.582
8.052

4.076
48.577

159

19,5

22,2
3,3

13,4

3,5

3,6

1,7

32,7

0,1

26,3

22,4
3,5

11,5

4,0
4,3
2,2

25,7
0,1

32.904
37.433

5.545
22.634

5.967
6.083
2.824

55.284
129

188.301 100,0 168.803 100,0

.) ln Not Rated is het ontvangen onderpand op swaps opgenomen. Dit onderpand wordt geleverd in geschikte Europese

staatsleningen, waardoor het kredietrisico wordt beperkt.

Ve ne ke ri n g stec h n i s c h nsrco (56/

Langlevenrisico

Langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van

de technische voorziening. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de uitkering van

de pensioenverplichting.

Door toepassing van Prognosetafel AG2016 met adequate correcties voor ervaringssferffe is het langlevenrisico naar

actuariële inzichten verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen.

Overlijdensrisico

Het overlijdensrisico betekent dat het fonds ¡n geval van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen moet toekennen

waarvoor door het fonds geen voorzieningen zijn getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt in risicokapitalen.

Arb e i d so n g e sc h i kt h e i d s ri si co

Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het fonds voorzieningen moet treffen voor premievrijstelling bij
invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen (schadereserve). Voor dit risico wordt jaarlijks een

risicopremie in reken¡ng gebracht. Het verschil tussen de risicopremie en de werkelijke kosten wordt vervverkt via het

resultaat. De actuariële uitgangspunten voor de risicopremie worden periodiek herzien. Het beleid van het fonds rs om het
overlijden- en arbeidsongesch iktheidsrisico niet te herverzekeren.

Toeslagrisico

Het bestuur van het fonds heeft de ambitie om het pensioen te indexeren. De mate waarin dit kan worden gerealiseerd ¡s

afhankelijk van de onfwikkelingen in de rente, rendement, looninflatie en demografie. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de

toesl agtoezegg i ng voorwaarde I ij k i s.

Het beleid en de ambitie inzake toeslagverlening is weergegeven in de toelichting van de post'lndexering en overige

toeslagen'.
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57 Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in

Iiquide middelen. Hierdoor kan het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen voldoen. Waar de overige

risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. Dit risico wordt

beheerst door in het strategische en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de

Iiquiditeitsposities. Er wordt eveneens rekening gehouden met de directe beleggingsopbrengsten en andere inkomsten
zoals premies. lnzake het liquiditeitsrisico wordt vermeld dat het fonds in haar beleggingsportefeuille over voldoende

obligaties beschikt die onmiddellijk zonder waardeverlies te gelde kunnen worden gemaakt om eventuele onvooniene
uìtstroom van geldmiddelen te financieren.

S8 Concentratierisico

Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen,

moeten per beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden gesommeerd. Als grote post wordt

aangemerkt elke post die meer dan 2%o van het balanstotaal uitmaakt. Concentratierisico is gemeten naar concentratie
van een land of bij een tegenpartij.

Dit betreft per 31 december 2016 de volgende posten (percentage ten opzichte van het balanstotaal ultimo 201 6

re sp e ctiev elijk u lti mo 20 1 5) :

31-12-2016 31-12-2015

Staatsob I ig atie s F ran krij k
BlackRock MSCI Emerging Markets Free B

Syntrus Achmea Aandelen Europa Pool
Syntrus Achmea Aandelen Noord Amerika Pool

Achmea IM Collectief Liability Overlay Fund

Syntrus Achmea Vastrentende Waarden Pool
Achmea lM Wereldwijd High Yield Pool
Republic of ltaly
BlackRock World ex-Contr Weapons Eq ldx Fd B

Achmea lM EMU Staatsobligaties Fonds
Pictet - Global Emerging Debt
Achmea IM Euro lnvestment Grade Credit Fonds

Stichting PVF Pafticuliere Hypothekenfonds

'10.963

1 9.1 56

102.855

10.81 1

I 5.1 98

32.869
11.123

80.148
48.344

14.767

7.983

32.689

1 9.1 30

7.732

90.1 89

31.162

6.562
18.647

14.288

6.099

ln het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate spreiding van activa en passiva ontbreekt

Concentratierisico's kunnen optreden bij een concentratie van de poftefeuille in regio's, economische sectoren of
tegenparfijen. Een poftefeuille van beleggingen die sterk sectorgebonden is, kan door deze sectorconcentratie een

verhoogd risico lopen. lndien aandelen in dezelfde sectorworden aangehouden ls sprake van een cumulatief
concentratierisico.

Bij de bepaling van het vereist vermogen past het fonds het standaardmodel van de DNB toe. ln dat model wordt het
concentratierisico vooralsnog op nihil gesteld.

Op grond hiervan heeft het bestuur geconcludeerd dat er geen sprake is van concentratie in de activa of verplichtingen en

dat er daarom geen buffer voor concentratierisico wordt aangehouden.
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S9 Operationeel risico

Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens, het

verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Dergelijke rlslcob worden door het fonds beheerst door het stellen van

hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die b¡j de uitvoering betrokken zijn op gebieden zoals ¡nterne organisatie,
procedures, processen en controles, kwaliteit geautomatiseerde systemen, enzovoorts. Deze kwaliteitseisen worden

periodiek getoetst door het bestuur.

Het fiduciair vermogensbeheer is uitbesteed aan Achmea lnvestment Management. Met deze partij is een overeenkomst

en service level agreement gesloten. Een deel van het vermogen is ondergebracht bij externe vermogensbeheerders

Blackrock en Pictet.

De pensioenuitvoering is uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Met Syntrus Achmea Pensioenbeheer

N.V. zijn een uitvoeringsovereenkomst en een service level agreement (SLA) gesloten.

Het bestuur beoordeelt periodiek de kwaliteit van de uitvoering van de vermogensbeheerder en de pensioenuitvoerder

door middel van peiormancerappoñages (alleen vermogensbeheerders), SLA+apportages en onafhankelijk getoetste

internebeheersi ng srappoñages (/SAE 34)2-rapportages).

Aangezien hiermee sprake is van adequate beheersing van de operationele risico's worden door het fonds hiervoor geen

b uffe rs a a n g e h o u d e n i n d e s o lv a b i I iteifsfoefs.

Het risico is nu nog op 0 gewaardeerd, maar het bestuur streeft ernaar het rÌsico wel te waarderen. Er wordt gewerkt aan

een verdere invulling hiervan.

Sysfeemnslco

Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële sysfeem (de internationale markten) niet langer naar behoren
functioneert waardoor beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun waarde

kunnen verliezen. Nef a/s voor andere marktpartijen, is dit risico voor hetfonds niet beheersbaar.

Actief beheer (510)

Het actief beheerrisico heeft betrekking op de ruimte om bij de uituoering van het beleggingsbeleid af te wijken van de

strategisch nageleefde poñefeuille. De mate van actief beheer is bepaald aan de hand van de tracking errorten opzichte

van de voor de portefeuille vasfgesfe/de benchmark. De tracking error over 2016 is kleiner dan 1%o aangezien sprake is

van passief beheer (2015: 2,25%). Aangezien de tracking error kleiner is dan 1% heeft het bestuur besloten geen buffer
voor actief beheer te vormen.

Verbonden partijen

Tran sacties met b e stu u rders

lnzake de beloning van bestuurders wordt venvezen naar de toelichting op de pensioenuitvoeringskosten. Er zijn geen

leningen verstrekt aan, noch is er sprake van vorderingen op, (voormalige) bestuurders.
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Lang lo pe nde contractue I e ve rpl i chting en

Het pensioenfonds heeft een uitbestedingsovereenkomst afgesloten met zowel Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. als

Achmea lnvestment Management B.V. (voorheen Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V.). Het contract met zowel
Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. als Achmea Investment Management B.V. is met ingang van 1 januari 2013
verlengd voor onbepaalde tijd. Met het bestuur zijn afspraken gemaakt over de vergoedingensystematiek. Deze

systematiek bestaat zowel uit vaste als variabele componenten. De vaste vergoeding voor pensioenbeheer 2017

bedraagt circa € 800. De vaste vergoeding voor vermogensbeheer 2017 bedraagt circa € 360.

Syntrus Achmea Pensioenbeheer heeft in 2016 aangekondigd de dienstverlening aan bedrijfstakpensioenfondsen, zo ook
aan dit pensioenfonds, per I januari 2018 te zullen beëindigen.

Voorw a ard el ij ke verp I ichti n g e n

Perjaareinde lopen er geen juridische procedures tegen het pensioenfonds en heeft het pensioenfonds tevens geen
j u ri di sch e p roced u re s a a nge sp an ne n tegenove r derden.

Belangrijke gebeu rtenissen na balansdatum

Door de opzegging van de uitbestedingsovereenkomst voor pensioenbeheer door Syntrus Achmea Pensioenbeheer moet
het pensioenfonds deze uitvoering elders onderbrengen. Bij het onderzoeken van de mogelijkheden laat het
pensioenfonds zich adviseren door een deskundige. Zowel voor het advies als voor de transitie naar een andere
uitvoerder zullen kosten worden gemaakt. Omdat de hoogte van deze kosten nog niet betrouwbaar zijn in te schatten, is
er hiervoor geen voorziening ten laste van het resultaat 2016 opgenomen.

In 2016 heeft Reiswerk Pensioenen een rechtszaak aangespannen tegen Booking.com om een rechterlijke uitspraak te
krijgen over de toepasbaarheid van de verplichtstelling van Reiswerk Pensioenen in het geval van Booking.com.
Booking.com is eind 2016 in eerste instantie door de rechter in het gelijk gesteld. Reiswerk Pensioenen is tegen deze

uitspraak in 2017 in hoger beroep gegaan. Dit hoger beroep loopt nog.

Er zijn verder na de balansdatum geen gebeurtenissen geweest van dien aard dat een wezenlijk ander beeld zou

ontstaan van de financìële positie per einde 2016 dan op grond van dit verslag kan worden verkregen.
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(x € 1.000)

7. Premiebijdragen voor risico pensioenfonds (van werkgevers en werknemers)

Basisregeling
Excedent regeling

2016 2015

24.110
983

18.245
759

25.093 19.004

De totale bijdrage van werkgevers en werknemers bedraagt 21 ,7% (2O15: 17,2o/o) van de pensioengrondslag.

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

2016 2015

Kostendekkende premie

Gedempte premie

Feitelijke premie

Nominaal pensioeninkoop op marktwaarde
Opslag voor uitvoeringskosten
Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen)
Mutatie technische voorzieningen voor excassokosten

De samenstelling van de gedempte premie is als volgt:

Nominaal pensioeninkoop op marktwaarde
Opslag voor uitvoeringskosten
Solvabiliteitsopslag (Vereist Eigen Vermogen)

Actuarieel benodigde premie voor voorwaardelijke onderdelen
Mutatie technische voorzieningen voor excassokosten

31.540
24.469
25.093

24.783
16.787

19.004

De kostendekkende premie is gebaseerd op de marktrente (nominale rentetermijnstructuurvan 31 december2015
gepubliceerd door DNB). Het Bestuur heeft eind 2015 op basis van het FTK de gedempte premie vastgesteld op basis

van een veruacht rendement. De feitelijke premie is in 2016 hoger dan de gedempte premie.

Het fonds hanteert voor de bepaling van de kostendekkendheid de gedempte methodiek. De feitelijke premie is daarmee
kostendekkend. De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate verantwoord.

De samenstelling van de kostendekkende premie is als volgt:

2016 2015

24.577
1.830

4.596
537

19.849

1.520
2.981

433

31.540 24.783

2016 2015

11.648

1.830

2.178
8.560

253

12.025
1.520
2.981

261

16.787
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De samenstelling van de feitelijke premie is als volgt:

Premie basisregeling (exclusief kosten en premievrijstelling)

Benodigd voor arbeidsongeschiktheid
Benodigd voor kosten

8. Beleggingsresultaten voor r¡s¡co pensioenfonds

Directe lndirecte
beleggings- beleggings-

2016 opbrengsten opbrengsten

2016 201s

22.398
161

2.534

16.551

145

2.308

Kosten van
vermogens-

beheer

25.093 19.004

Totaal 2016 Totaal 2015

Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten

Overige beleggingen
Overige opbrengsten en lasten

lnterest
Andere baten

1

410

-4

10.828
28.269
-2.449

253

-33

-28

-420

10.796

28.6s1

-2.449

249
-420

3.067

-11.970
-254

1

19

407 36.901 -481 36.827 -9.137

De kosten van vermogensbeheer omvatten de kosten die door de custodian en vermogensbeheerder(s) direct bij het

fonds in rekening zijn gebracht. Deze kosten bestaan voor € 64 uit beheervergoedingen (2015: € 54) en de performance-
ge re I ateerde verg oed i n g bestaat uit € 2 (20 1 5: 7 2).

De overige vermogensbeheerkosten omvatten het bewaarloon € 2 (2015 € 2) en advieskosten vermogensbeheer € 23
(2015: € 45).

Transactiekosten zijn onderdeel van de aan- en verkooptransacties van beleggingen. Deze zijn eveneens onderdeel van

de indirecte beleggingsopbrengsten.

Daarnaast bevatten deze kosten de uitvoeringskosten die conform de richtlijnen van De Nederlandsche Bank en de

Pensioenfederatie toegerekend zijn aan het vermogensbeheer. Toegerekend is € 143 (2015: € 118).

9. Overige baten

2016 2015

4 1

133

4 134

Re¡swerk Pensioenen 32



I 0. Pensioenuitkeringen

Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Afkopen

Administratiekosten
Adviseurs- en controlekosten
Accountantskosten
Bestuurskosten
Contributies en bijdragen
Overig

2016 2015

716
121

9

400

616

121

8

313

1.246 1.058

De post afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 465,94 (2015: € 462,88) per jaar overeenkomstig
de Pensioenwet (artikel 66). Reiswerk Pensioenen hanteert een verlaagde afkoopgrens van € 200 voor actief afkopen.

Tussen € 200 en de afkoopgrens van 465,94 kan de deelnemer zelf een verzoek tot afkoop doen.

I 1. Pensioenuitvoeringskosten

2016 2015

1.512
111

19

163

27

-2

1.092
167

30

208
18

5

1.830 1.520

De toename van de pensioenuitvoeringskosten in 2016 ten opzichte van 2015 is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de
hogere administratiekosten (€ 42O). De belangrijkste oorzaken zijn : hogere communicatiekosten (€ 225), extra kosten

bestuursondersteuning (€ 93) en hogere kosten door vervallen koepelvrijstelling voor de btw (€ 83). ln de

administratiekosten zijn naast de kosten voor het uitvoeren van de basisregeling ook kosten opgenomen voor de

uitvoering van de excedentregeling. Deze kosten zijn in 2016 met € 32 toegenomen van € 94 naar € 126.

De adviseurs- en controlekosten zijn per saldo gedaald met € 56. De kosten van de actuarissen zijn met € 10 gestegen

door advies over de bepaling van de juiste hoogte van de waarderingsgrondslagen. De kosten van overige adviseurs zijn
gedaald, omdat in 2015 incidenteel advies is gegeven over missie en visie van het pensioenfonds.

De bestuurskosten zijn in 2016 € 45 gedaald. Dit hoofdzakelijk doordat minder opleidingskosten voor bestuur en

verantwoordingsorgaan zijn gemaakt.

De kosten van contributies en bijdragen zijn met € 9 gestegen door de hogere contributie aan Pensioenfederatie (€ 5) en

hogere br¡drage aan toezichthouder DNB (€ 4).

De uitvoeringskosten zijn conform de richtlijnen van De Nederlandsche Bank en de Pensioenfederatie toegerekend aan

het vermogensbeheer. Toegerekend is € 143 (2015: € 118).
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De accountantskosten worden uitgesplitst in onderstaande tabel:

Honoraria accountant

Onafhankelijke
accountant Overig netwerk

2016

Controle van de jaarrekening

Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controle diensten

20 20

Onafhankelijke
accountant Overig netwerk

2015

Controle van de jaarrekening

Andere controlewerkzaamheden
Fiscale advisering
Andere niet-controle diensten

3'r 31

31 35

Deze werkzaamheden zijn voor de controle jaarrekening zowel ¡n 2016 als 2015 uitgevoerd door Mazars Paardekooper
Hoffman Accountants N.V.

In bovenstaande opstelling is de methode gehanteerd waarbij wordt opgegeven de in het boekjaar ten laste gebrachte

totale honoraria voor onderzoek van de jaarrekening en verslagstaten en de totale honoraria voor andere
controleopdrachten, uitgevoerd door de externe accountant.

Overeenkomstig artikel 96 van de Pensioenwet wordt vermeld dat:

- het fonds in het boekjaar 2016 geen dwangsommen en boetes zijn opgelegd;

- het fonds in het boekjaar 2016 geen aanwijzing als bedoeld in artikel 171 van de Pensioenwet is gegeven;

- in het boekjaar 2016 geen bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 van de Pensioenwet is aangesteld.

Overeenkomstig artikel 104 van de Wvb wordt vermeld dat het fonds in het afgelopen jaar geen dwangsommen en boetes
zijn opgelegd.

Personeelsleden

Bij het fonds zijn geen werknemers in dienst. De pensioenuitvoering is volledig uitbesteed aan Syntrus Achmea
Pensioenbeheer N.V.

Bezoldiging bestuurders

De transacties met bestuurders hebben betrekking op de vergoedingen voor de werkzaamheden verband houdende met
de bestuurs- en commissievergaderingen. De vergoedingen bestaan uit bestuurskosten € 't34 (2015: € 104) en overige
kosten € 15 (2015: € 104). Afgezien hiervan zijn geen bezoldigingen toegekend.

Totaal

2020

Totaal

44

4
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12. Mutatie technische voorzieningen voor risico fonds

Pensioenopbouw
Toeslagen

Rentetoevoeging
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

Wijziging renteterm ij nstructu u r
Wijziging actuariële uitgangspunten
Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

Overige wijzigingen technische voorzieningen

2016 2015

24.577

13

-1ô9

-144
44.431

-660
-684
-313

19.848

707

409
-471

33.569
421

-690

1.307

67.051 5s.1 00

Pensioenopbouw

Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is het effect op de
voorziening pensioenverplichtingen van de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten ouderdomspensioen en

naþestaandenpensioen. Verder is hierin begrepen het effect van de individuele salarisontwikkeling.

Toeslagen

ln de staat van baten en lasten is de last uit hoofde van indexering en overige toeslagen welke aan het verslagjaar moet
worden toegerekend verantwoord. Het bestuur streeft ernaar de opgebouwde pensioenen van gewezen deelnemers en

de ingegane pensioenen jaarlijks aan te passen aan (maximaal) de stijging van de CBS-consumentenprijsindex, "alle

huishoudens afgeleid". Dit betekent dat de index niet beïnvloed wordt door belasting- en accijnseffecten.
Het bestuur beoordeelt jaarlijks of de financiële middelen van het pensioenfonds toereikend zijn om de opgebouwde
pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen te verhogen. Er bestaat geen recht op toeslagverlening en er is dus
geen zekerheid of en in hoeverre het pensioenfonds in de toekomst een toeslag kan verlenen. Het pensioenfonds

reserveert namelijk geen gelden voor toekomstige toeslagen. De toeslagverlening wordt gefinancierd uit overrendement.

Rentetoevoeging
De voorziening pensioenverplichtingen is in het boekjaar opgerent met -0,060% (2O15:0,181o/o). Dit is de éénjaarsrente
uit de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per 31 december 2015.

O nttre kki n g voor pen si oen u itke ri n g e n
ln de voorzienlng pensioenverplichtlngen zijn de actuarieel veruvachte uitkeringen opgenomen gedurende het boekjaar.

Onder deze post is de verwachte vrijval uit de voorziening pensioenverplichtingen uit hoofde van het doen van uitkeringen
verantwoord.

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de voorziening
pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de vooziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten
behoeve van de financiering van de verwachte pensioenuitkeringen in de verslagperiode.

O nttre kki ng voor pe n sioen u itvoeri ng skoste n

Toekomstige pensioenuitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) worden vooraf actuar¡eel berekend en

opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de vooziening betreft
het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de venruachte uitvoeringskosten in de verslagperiode.

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten
Onder toelichting 13 is de wijziging uit hoofde van overdracht van rechten opgenomen.
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Wijzi g i ng re ntete rm ij n structu u r
Jaarlijks wordt per 31 december de actuele waarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de
actuele rentetermijnstructuur met UFR. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord
onder het hoofd wijziging renteterm ij nstructuu r.

Wijzig i ng act u ari ële u itg a ng sp u nte n
De actuariële grondslagen en/of methoden worden periodiek beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de

berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe
actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten aanzien sterfte, langleven,
arbeidsongeschiktheid met werkelijke waarnemingen voor zowel de gehele bevolking als specifiek voor de populatie van

het fonds.

Vanaf boekjaar 201 6 is de grondslag voor overlevingskansen gebaseerd op de Prognosetafel AG201 6 van het Actuarieel
Genootschap (AG). De algemene sterftekansen die volgen uit de tafel worden voor het fonds gecorrigeerd in verband met
ervaringssterfte. Als gevolg van de invoering van de nieuwe Prognosetafel AG en aanpassing van de ervaringssterfte zijn

de technische voorzieningen in het verslagjaat 2016 per saldo met € 1.075 verlaagd.
De verhoging van kostenopslag voor excassokosten van 2,2o/o naar 2,3o/o leidt tot een verhoging van de technische
voorzieningen met € 330.

Daarnaast zijn de staffels voor niet opgevraagde pensioenen aangepast. Dit had een effect van € 85 op de technische
voozieningen.
Per saldo zijn de technische voorzieningen door wijziging van de actuariële uitgangspunten € 660 verlaagd.

Overig e wijzi g i n g e n te ch n i sch e voorzi en i n g e n

2016 2015

Resultaat op kanssystemen :

Resultaat op sterfte
Resultaat op arbeidsongeschiktheid
Resultaat op mutaties

-313 1.307

ln het resultaat op arbeidsongeschiktheid ultimo vorig boekjaar zijn de aanpassingen verwerkt naar aanleiding van het in
201 5 uitgevoerde SUAG-project.

13. Saldo overdrachten van rechten voor risico pensioenfonds

2016 2015

-601

241

47

-521

1.797

31

I nkomende waardeoverd rachten

U itgaande waardeoverdrachten
110

-230
322

-733

-120 -411

Een inkomende waardeoverdracht betreft de ontvangst van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van de vorige
werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers, die tot de ontslagdatum zijn
opgebouwd. Een uitgaande waardeoverdracht betreft de overdracht aan het fonds of de pensioenvezekeraar van de
nieuwe werkgever van de contante waarde van premievrije pensioenaanspraken van deelnemers, die tot de ontslagdatum
zijn opgebouwd. De ontvangen koopsommen worden aangewend voor de inkoop van extra pensioenaanspraken.
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De toevoeging aan de technische voorziening uit hoofde van de overgenomen pensioenverplichtingen bedraagt € 121

(2015: € 341). Het resultaat op de overgenomen pensioenverplichtingen bedraagt in 2016: € -11 (2015: € -19).

De afname van de technische voorziening uit hoofde van de overgedragen pensioenverplichtingen bedraagt € -265 (2015
€ -812). Het resultaat op de overgedragen pensioenverplichtingen bedraagt in 2016: € 35 (€ 79).

Als gevolg van onderdekking bij pensioenfondsen is de onderlinge afrekening van waardeoverdrachten tot stilstand
gekomen. Zodra de financiële positie van het fonds dit toelaat zullen de onderlinge waardeoverdrachten weer worden
hervat. Uiteraard zal dan ook de dekkingsgraad van de tegenpartij voldoende moeten zijn.

14. Overige lasten

2016 2015

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 3

Belastingen

De activiteiten van het fonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschapsbelasting.

Bestemming saldo van baten en lasten

Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen in de statuten van het
fonds. De bestemming is nader uitgewerkt in de ABTN. Het voorstel resultaatbestemming 2016 is opgenomen in de
paragraaf van de staat van baten en lasten in de jaarrekening.

Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur

Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de
vergadering van 15juni 2017.

De Meern, 15 juni 2017

F. Radstake

Voorzitter

W.J. Boot

Bestuursl¡d

H.W.T. de Vaan

Vice-voorzitter

J.G. Braker

Bestuurslid

J.W. Eggen

Bestuurslid

J.W.M. Verborg

Bestuurslid
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6 Verslagen en Verklaringen

6.1 Verslag verantwoordingsorgaan

6.1.1 Algemeen

ln de komende jaren zullen er veel verander¡ngen plaatsvinden in de pensioenwereld. Het is een uitdaging voor Reiswerk

Pensioenen om samen met de diverse partijen een nieuw en goed pensioen aan de deelnemers te geven. Als

verantwoordingsorgaan ligt hier een taak om het bestuur en de raad van toezicht hierin bij te staan. Kennisvergaring,

kennismaking met bestuur en raad van toezicht zijn een belangrijk punt in het functioneren van het verantwoordingsorgaan

Taken

De voornaamste taak van het verantwoordingsorgaan is het beoordelen van het jaarverslag, waarin het bestuur verantwoording

aflegt over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op de bevindingen

van de raad van toezicht en overige informatie.

Naast het beoordelen heeft het verantwoordingsorgaan ook een adviestaak. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het

reglement voor het verantwoordingsorgaan.

Opleidingsniveau

ln het voorjaar van 2015 zijn de opleidingen SPO Modules Financiële en niet-Financiële deskundigheidsgebieden niveau A

afgerond. ln 2016 zijn twee interne studiedagen gevolgd. Hierin kwamen de volgende onderdelen aan de orde:

Van portefeuilleconstructie 2014 naar beleggingsplan 2016 en samenstelling premie 2017.

Jaarverslag

Het verantwoordingsorgaan heeft in het kader van zijn taakuitoefening kennisgenomen van het jaarverslag (bestuursverslag en

jaarrekening) van 2016. Het verantwoordingsorgaan heeft positief advies uitgebracht over het jaarverslag.

6.1.2 Bevindingen

Over de volgende punten is een positief advies afgegeven.

l. Reglement Verantwoordingsorgaan. lnformatie aan het verantwoordingsorgaan van het bestuur betreffende de verplichting

tot een opstelling van een herstelplan.

2. Aanpassingen van het herstelbeleid. Op de volgende besluiten wordt een positief besluit afgegeven.

a. SAPB opdracht geven om de gemiste toeslagen en de mogelijk toekomstige verminderingen individueel bij te

houden.

b. Gemiste toeslagen worden bijgehouden vanaf de laatste toeslagverlening.

c. Het herstel van verminderingen krijgt een hogere prioriteit dan het herstel van gemiste toeslagen.

d. De "oudste" verminderingen en gemiste toeslagen krijgen de hoogste prioriteit.

3. Communicatiebeleidsplan20l6-2019.

4. Toeslagverlen¡ng per 1 september 2016.

5. Beloningsbeleid.

6. ReglementGeschillencommissie
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Raad van toezicht

Bij de kennismaking met de raad van toezicht is de intentie uitgesproken om de raad van toezicht te gebruiken als vraagbaak /
sparringpartner. Afgesproken is om in de toekomst goed samen te werken door regelmatig te overleggen, eventueel op

voozittersniveau.

Het verantwoordingsorgaan heeft tevens kennisgenomen van het verslag van de raad van toezicht over het jaar 201 6. Dit we rd

het verantwoordingsorgaan tijdens de vergadering van 7 juni 2016 mondeling toegelicht en schriftelijk op 9 juni 2016.

Herstelplan

Het verantwoordingsorgaan is hierover ingelicht.

Transitie

ln december is het verantwoordingsorgaan ingelicht over de transitie en het plan van aanpak

6.1.3 Oordeel

Het verantwoordingsorgaan verleent, onder vermelding van de navolgende aanbevelingen welke voortvloeien uit de observaties

vernoemd in het verslag van de raad van toezicht d.d. 8 juni 2017:

- zorgvuldige vastlegging van genomen besluiten en de onderliggende overwegingen;

- algemeen bestuurl¡jk proces ten aanzien van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming;

- evaluatie van de doorlooptijden van activiteiten van het pensioenfonds;

- implementatie van een geÏntegreerde actielijst;

- adequate invulling geven aan integraal risicomanagement,

- anticiperen op de komende wets- en/of stelselwijzigingen die betrekking hebben op het pensioenfonds;

goedkeuring over het gevoerde beleid van het bestuur van Reiswerk Pensioenen over het verslagjaar 2016.

6.1.4 Slot

Het verantwoordingsorgaan is zeer positief over de wijze van samenwerking met het bestuur en de raad van toezicht en de

openheid waarmee de diverse zaken worden besproken. Hij bedankt dan ook alle betrokkenen bij Reiswerk Pensioenen voor de

prett¡ge samenwerking in 2016.

De Meern, juni 2017

S.R.J. Timmermans, Voorzitter

6.2 Reactie bestuur

Het bestuur heeft met belangstelling en met dank voor zijn adviezen kennisgenomen van het verslag en het goedkeurende

oordeel van het verantwoordingsorgaan over het door het bestuur van Reiswerk Pensioenen gevoerde beleid in het verslagjaar

2016. Ook in 2016 hebben de leden van het verantwoordingsorgaan hun kennis op de diverse beleidsterreinen van het

pensioenfonds op peil gehouden zodat hij zijn taak naar behoren heeft kunnen vervullen. Het bestuur juicht dit toe.

Daarnaast hebben leden van het verantwoordingsorgaan vergaderingen bijgewoond over het jaarverslag 2016. Het bestuur kijkt

met tevredenheid terug op de samenwerking in het verslagjaar.

Een bijzonder woord van dank aan de heer Timmermans die afscheid heeft genomen als voozitter van het

verantwoordingsorgaan. Het bestuur dankt de heer Timmermans voor zijn jarenlange inzet en werkzaamheden als lid en als

vootzitter van het verantwoordingsorgaan.
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6.3 Verslag raad van toezicht

6.3.1 lnleiding

Reiswerk Pensioenen kent een intern toezichtsorgaan in de vorm van een raad van toezicht (verder genoemd M of de raad).

Op grond van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft de M tot taak het houden van toezicht op het beleid van het

bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De M is tenminste belast met het toezicht op een adequate

risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Verder staat de M het bestuur met raad tezijde. Daarnaast

kent de wet de rvt een aantal specifieke goedkeuringsrechten toe, waaronder goedkeuring van het jaarverslag, de profielschets

van bestuurders en het beloningsbeleid van het pensioenfonds.

ln dit verslag legt de rvt verantwoording af over zijn werkzaamheden in 2016. Hierbij staat centraal hoe er gewerkt is, welke

goedkeuringen zijn gegeven, wat de observaties zijn geweest en welke aanbevelingen de rvt aan het bestuur van het

pensioenfonds doet. Dit laatste ter verdere ontwikkeling van het bestuur en de beheerste bedrijfsvoering.

6.3.2 Werkwijze

De M van hanteert de volgende werkwijze:

Maandelijks vindt er overleg plaats tussen de voorzitter van het bestuur en de voozitter van de rvt. Daarnaast hebben de

voorzitters - indien noodzakelijk - ad hoc contact. Tijdens de overleggen geeft de voorzitter van het bestuur inzicht in

activiteiten met betrekking tot het pensioenfonds. Bijzondere ontwikkelingen, projecten, besluiten en processen worden nader

toegelicht. De voozitter van de M informeert vervolgens zijn collega M-leden over het overleg met de bestuursvooz¡tter.

De M vergadert minimaal vier maal per jaar. ln 2016 heeft de raad elf maal vergaderd. De agenda van de vergadering wordt

mede bepaald door formele taken en verantwoordelijkheden, en door de onderuverpen die voortkomen uit het periodieke

overleg tussen de voorzitters van de rvt en het bestuur. Tijdens de vergaderingen worden eventuele instemmingen op

beoogde besluiten behandeld als ook gevraagde of ongevraagde adviezen geformuleerd. Het bestuur wordt hierover

vervolgens geïnformeerd.

De M vergadert minimaal twee maal per jaar met het bestuur. ln 2016 heeft de raad negen maal vergaderd met het voltallige

bestuur of een vertegenwoordiging hiervan. De agenda wordt in overleg vastgesteld en betreft ten m¡nste de samenwerking

binnen het bestuur en met de M, het bestuurlijke proces, risicomanagement, evenwichtige belangenañiveging en

toekomstgerichte zaken.

o

a

a

a

De rvt is daarnaast toehoorder bij twee bestuursvergaderingen per jaar, of zoveel vaker indien nodig of gewenst. Ook kan het

bestuur toehoorder zijn tijdens een commissievergadering. ln 2016 is de rvt zeven maal toehoorder geweest.

Tenminste jaarlijks is er overleg met het verantwoordingsorgaan (verder genoemd VO).

Ondersteunend aan het uitvoeren van haar functie kan de rvt beschikken over alle bestuursstukken (inclusief agenda,

verslagen, besluiten en acties) die geraadpleegd kunnen worden via het interne informatiearchief (Effacts) van het

pensioenfonds. ln combinatie met het bijwonen van verschillende vergaderingen zorgt dit ervoor dat de M zich kan laten

informeren over de activiteiten van het bestuur en zijn bestuurlijke commissies.

De M legt separaat verantwoording af aan het VO en in het jaarverslag. Daarnaast bespreekt de M zijn verslag met het

bestuur. Waar nodig laat de rvt zich bij zijn taken leiden door de VITP-Toezichtcode.

o

a

Het jaar 2016 was het tweede volle toezichtjaar van de rvt en stond in het teken van het verder ontwikkelen van de relat¡e tussen

M en het bestuur.
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De M is als volgt samengesteld:

Dhr. S-F.T. Bottinga, voorzitter

Dhr. C. Spaans

Dhr. A.M. van Ombergen

De raad wordt ondersteund door een secretaris, mevrouw C.T.J.M. van lersel.

ln bijlage 1 is een overzicht opgenomen van alle contactmomenten van de rvt in 2016.

6.3.3 observaties

De belangrijkste observaties van de M in 2016 staan hieronder benoemd. Samenvattend is de rvt van oordeel dat het bestuur een

verantwoord beleid voert en controle heeft op de bedrijfsvoering van het pensioenfonds. De risicobeheersing is passend bij de

aard, omvang en complexiteit van het fonds en er is adequate aandacht voor evenwichtige belangenañivegingen. Tenslotte past

het pensioenfonds de Code Pensioenfondsen toe of legt uit waar hiervan wordt afgeweken en waarom.

ln zijn verslag over 2015 heeft de M aandachtspunten benoemd voor het bestuur en ten aanzien van de opvolging hiervan deelt

de M het volgende:

De ontwikkeling van het bestuurlijk proces en de vastlegging van besluitvorming

Het bestuur heeft in 201 6 aandacht geschonken aan het verbeteren van haar bestuurlijke processen. Deze verbeteringen zijn

enerzijds geïnitieerd bij de behandeling van specifieke agendapunten en anderzijds geïnitieerd vanuit de RAC. Daarnaast werkt

het bestuur in toenemende mate op basis van het'BOB-model', het model dat toeziet op beeld- en oordeelvorming als basis bij

besluitvorming. Ook de vastlegging hiervan heeft zich in 2016 positief ontwikkeld.

De M is echter van mening dat er nog ruimte blijft voor verdere professionalisering van de bestuurlijke processen. Onder meer via

de ontwikkeling van de AO/IC. Het vooraf vastleggen van bestuurlijke procedures draagt nader bij aan de beheersing van de

bedrijfsvoering.

De ¡mplementatie van een centrale actíelijst en verkorten doorlooptijd activiteiten

Door de ontwikkelingen binnen de pensioenmarkt, de reisbranche en soc¡ale partners wordt de agenda van het bestuur

additioneel belast. De veelheid aan te behandelen onderwerpen is groot. Om hierop controle te kunnen houden, heeft de M in

2015 onder meer aanbevolen te werken met een integrale actielijst waarop centrale regie wordt gevoerd. De M heeft

geconstateerd dat deze aanbeveling is opgevolgd. De voorzitter is verantwoordelijk voor de gehanteerde activiteitenkalender.

Het anticiperen op de bestuurlijke agenda en het agenderen van strategische thema's op de act¡v¡teitenkalender krijgt volgens de

M echter niet de aandacht die het verdient, met name uit hoofde van het afleggen van verantwoording hierover. Ditzelfde geldt

opnieuw voor de soms lange doorlooptijd van activiteiten binnen het pensioenfonds. Tegelijk stelt de M vast dat het bestuur extra

inzet levert waarvoor de M haar waardering uitspreekt. Ook ziet de M dat het bestuur meer ondersteuning inschakelt en vaker

keuzes maakt in prioriteringen.

I ntegraal risicomanagement

ln 2016 is er een nieuw proces ontworpen voor integraal risicomanagement (verder genoemd IRM). Ook is de governance en het

rapportagekader aangepast. De M heeft geconstateerd dat er binnen de RAC en het bestuur goede stappen zijn gezet rondom

het beheersen van risico's. Hierbij zijn handreikingen gebruikt vanuit DNB, de pensioenfederatie en externe deskundigen. Ook zijn

inhoudelijke adviezen van de rvt opgevolgd en heeft de risicocultuur zich verbeterd. Dit vertaalt zich onder meer door het actief

behandelen van de risico's voorafgaande aan het nemen van belangrijke bestuursbesluiten. Het pensioenfonds voldoet hiermee
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aan de vooMaarden om de op haar van toepassing zijnde volwassenheidsniveaus (ten aanzien van de omgang met risico's) te

realiseren. Wel heeft de rvt vastgesteld dat de inhoudelijke behandeling van de belangrijkste risico's van het pensioenfonds nog

niet volledig heeft plaatsgevonden op basis van het nieuwe IRM proces. Hierdoor liggen de beleidskaders van enkele risico's

slechts op een hoog niveau vast, bijvoorbeeld ten aanzien van uitbestedingen of lT.

De planning voor hetjaar 2016

Tenslotte heeft de rvt gekeken naar de onderuerpen die het bestuur zelf voor 2016 heeft geagendeerd. De M heeft

geconstateerd dat het bestuur deze onderwerpen, als ook de adviezen van certificerende instanties, centraal heeft vastgelegd en

regie voert op de uitwerking hiervan. Een groot deel van de onderwerpen is opgepakt en afgerond, bijvoorbeeld de nadere

onderbouwing van de kostenvooziening. Een aantal activiteiten is echter niet of nog niet in 2016 uitgevoerd, waaronder het

vaststellen van een nieuw maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en het vastleggen van de oven¡regingen die ten

grondslag liggen aan uitbestedingen.

Naar aanleiding van de observaties ten aanzien van het verslagjaar 2016 deelt de rvt het volgende:

Gultuur, kennis en kunde

De M is van mening dat de omgang binnen het bestuur zich kenmerkt door een open en integere sfeer. De bestuursleden delen

affiniteit met de sector en betrokkenheid bij belanghebbenden. Het bestuur werkt goed samen en beschikt over voldoende kennis

en kunde om zijn taken uit te oefenen en verantwoordelijkheid te kunnen dragen. De individuele leden zijn op de hoogte van de

ontwikkelingen binnen elkaars aandachtsgebieden en bieden countervailing power, zowel binnen het bestuur, richting commissies

en naar adviseurs en leveranciers.

Het handelen van bestuursleden binnen en buiten bestuursvergaderingen wordt actief en gestructureerd gevolgd, zowel uit hoofde

van het voldoen aan de gedragscode als uit hoofde van het ontwikkelen van kennis en kunde. Deze ontwikkeling vindt plaats via

deelname aan relevante opleidingen, bijscholingen en bijeenkomsten over pensioen(uitvoering).

Waar het bestuur van mening is dat specifieke kenn¡s ontbreekt wordt dit georganiseerd door middel van het inzetten van externe

deskundigheid.

Evenwichti ge belangenafwegi ng

Tijdens besluitvormingsprocessen worden de belangen van de versch¡llende groepen van deelnemers en werkgevers volgens de

M evenwichtig afgewogen. Specifiek schenkt het bestuur aandacht aan deze añ/veg¡ngen bij het inzetten van haar stuurmiddelen

premie, ambitie en risico. De afiruegingen van het bestuur kunnen worden aangetoond in fondsdocumenten en zijn daarnaast een

belangrijk referent¡epunt voor de gesprekken tussen het pensioenfonds en sociale partners.

Beleid, uitvoering en monitoring

De M heeft vastgesteld dat het bestuur zijn beleidsmatige thema's in 2016 opnieuw met zorg heeft behandeld. Niet alleen ten

aanzien van reguliere thema's, zoals het vaststellen van een beleggingsplan en de premiehoogte maar ook ten aanzien van niet

reguliere thema's, zoals de beoogde aanpassing in de pensioenregeling en transitie pensioenbeheer.

Pens¡oenbeheer

Het pensioenbeheer van het pensioenfonds is uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer (verder genoemd SAPB). De rvt

constateert dat de wettelijke en pensioenfonds specifieke eisen met betrekking tot de pensioenadministratie, financiêle

administratie en deelnemerscommunicatie vastliggen in de afspraken met de uitbestedingspartner. Daarnaast zijn er afspraken

gemaakt over het niveau van de dienstverlening. De uitvoering van de uitbestede taken wordt gevolgd door middel van

rapportages aan het bestuur, gesprekken met de fondsmanager en directie van SAPB. De procesrapportage wordt jaarlijks

beoordeeld door een onafhankelijk accountant. Eind 2016 heeft SAPB aan het bestuur gemeld te zullen stoppen met haar
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dienstverlening. Het pensioenfonds is hierbij verzocht om per 1 januari 2018 het pensioenbeheer te hebben ondergebracht bij een

nieuwe uitbestedingspartner. De impact hiervan op het pensioenfonds en het bestuur is groot, zowel ten aanzien van de

bestuurlijke belasting als ten aanz¡en van risico's rondom de kwalite¡t en kosten van het pensioenbeheer. De rvt heeft vastgesteld

dat het bestuur hier adequaat op heeft gereageerd. Dit middels het vormgeven van een transitietraject op basis van haar

uitbestedingsbeleid. Hierbij is externe deskundigheid betrokken en levert het bestuur zelf additionele inzet.

Vermogensbeheer

De M heeft geconstateerd dat de beleggingsbeginselen, de beleggingsstrategieën, het beleggingsbeleid en het

implementatieplan goed zijn gedocumenteerd, en ook dat de risicohouding is bepaald. Het bestuur heeft de uitvoering van de

fiduciair manager van het pensioenfonds geëvalueerd en vastgesteld dat delen van de dienstverlen¡ng onvoldoende van kwaliteit

zijn. De rvt constateert dat het bestuur de taken van de fiduciair nauwlettend mon¡tort en de risico's die hier aan verbonden zijn

mitigeert. Het bestuur heeft hiermee regie over het fiduciaire proces. Het bestuur heeft ervoor gekozen in 2016 geen ALM studie

uit te voeren en geen veranderingen in fiduciair management aan te brengen. De rvt begrijpt deze beslissing uit hoofde van de

omvang van de bestuurlijke agenda.

Communicatie

Naast de pensioenwet gedreven communicatie ziet de M dat het bestuur blijvend veel aandacht schenkt aan n iet-wettelijke

communicatie, bijvoorbeeld via webinars voor de pensioendeelnemers. Het afleggen van verantwoording De verantwoording van

het bestuur aan het VO, de pensioendeelnemers en toezichthouders vindt op hoofdlijnen adequaat plaats. De hiervoor ingezette

middelen zijn gesprekken, jaarverslagen en (publiek) gedeelde, digitale documentatie. ln een aantal gevallen heeft de rvt echter

geconstateerd dat er fouten zûn gemaakt in de verantwoording, bijvoorbeeld het eenmaal n¡et informeren van het VO over een

datalek.

Verplichtstelling en juridische procedures

Het pensioenfonds is betrokken bij verschillende juridische procedures d¡e betrekking hebben op de verplichte aansluiting van

werkgevers uit de branche. Deze procedures zijn van groot belang voor het bestaansrecht van het pensioenfonds. Een van de

procedures heeft reeds geleid tot een rechtelijke uitspraak. ln deze procedure is het pensioenfonds in het ongelijk gesteld, waarop

heeft bestuur besloten hoger beroep aan te tekenen. De M heeft het bestuur geadviseerd zich in de procedures te laten bijstaan

door gespecialiseerde en ervaren advocaten op het gebied van verplichtstellingen. Het bestuur was het hiermee eens.

Incidenten en fouten

Er hebben in 2016 enige inc¡denten en/of fouten plaatsgevonden, sommige ernstiger dan anderen. Het bestuur informeert de rvt

en DNB hier correct over en heeft deze gebeurtenissen adequaat afgewikkeld.

6.3.4 Aanbevelingen

De M doet de volgende aanbevelingen aan het bestuur:

a Besteed blijvend aandacht aan een zorgvuldige vastlegging van genomen besluiten en de onderliggende overwegingen.

Focus hierbij niet alleen op de procedurele overuegingen maar ook op de inhoudelijke overwegingen.

Organiseer de activiteíten binnen het pensioenfonds op een zodanig wijze dat deze een korte(re) doorlooptijd kennen.

Leg in 2017 in meer detail beleidskaders vast ten aanzien van de niet-financiële risico's waar het pensioenfonds aan wordt

blootgesteld.

lntensiveer in 2017 de controle op de dienstverlening van SAPB. Borg een adequaat inzicht in de uitbestede diensten en

monitor de juistheid, volledigheid en t¡digheid actief. Doorloop daarnaast meerdere malen het proces niet-financieel

risicomanagement ten aanzien van de kwaliteit, cont¡nuïteit en integriteit van de betreffende werkzaamheden. Voorstaande

aanbevel¡ng is gebaseerd de incidenten, fouten en op het beëindigen van de dienstverlening van SAPB.

Voer een diepgaande impact- en risicoanalyse uit bij de keuze voor een nieuwe uitbestedingspartner op het gebied van

pensioenbeheer. De M doet de suggestie om implementatieplannen, de visie op pensioenuitvoering en de aandacht voor de

risico's gekoppeld aan het pensioenbeheer een zware weging te geven. Temeer daar de transitie mogelijk gepaard gaat met

het aanpassen van de pensioenregeling of snel wordt opgevolgd door wetswijzigingen.

a

o

a
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a Laat de afspraken ten aanzien van de beëindiging van de dienstverlening van SAPB voorafgaand aan de formalisatie hiervan

beoordelen door een onafhankelijk jurist, gespecialiseerd in uitbestedingen in de pensioenbra nche. Voorstaande aanbeveling

is gebaseerd op het beëindigen van de dienstverlening van SAPB in relatie tot het borgen van eventuele aansprakelijkheden

in het kader van pensioenaanspraken, pensioenrechten of bijvoorbeeld de handhaving van de verplichtstelling.

Ontwikkel in 2017 een nieuw maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en voer tevens een ALM studie uit.

Evalueer in 2017 de samenwerking met de certificerend accountant en actuaris.

o

a

Tenslotte doet de M de aanbeveling om in het jaar 2018 te starten met de doorontwikkeling van de AO/IC. Deze aanbeveling

wordt niet voor 2017 gedaan gezien de actuele druk op de bestuursagenda.

6.3.5 Goedkeuringenvoorgenomen besluiten

Over het boekjaar 201 6 heeft het bestuur het voorgenomen besluit over het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening ter

goedkeuring voorgelegd aan de rvt. De M heeft dit voorgenomen besluit op 15 juni 2017 goedgekeurd.

De M is gevraagd in te stemmen met een aanpassing van het beloningsbeleid. De M heeft hierbij aangegeven onder welke

voonruaarde zij deze instemming zou kunnen verlenen. Hierop heeft het bestuur, in goed overleg met de M, haar voorstel

ingetrokken.

Er zijn in het verslagjaar geen profielschetsen ter beoordeling voorgelegd aan de M. Ook is er geen sprake geweest van

overdrachten van verplichtingen.

6.3.6 Slotwoord

De M bedankt het bestuur, het VO en andere betrokkenen bij het pensioenfonds voor de getoonde inzet als ook de

samenwerking in 2016. De M heeft deze samenwerking opnieuw als prettig en opbouwend ervaren, waarbij ieder vanuit zijn

eigen taak en verantwoordelijkheid een bijdrage levert aan een goed functionerend pensioenfonds.

Speciale dank gaat uit naar de heer Timmermans, tot en met maarl2017 voorzitter van het VO. De heer Timmersmans is sinds 1

januari 2008 betrokken geweest bij het pensioenfonds en heeft als persoon een belangrijke bijdrage geleverd aan het functioneren

van Reiswerk Pensioenen, vanuit een intrinsieke betrokkenheid bij de reisbranche en het maatschappelijk belang van pensioen.

De Meern, 6 juni 2017

6.4 Reactie bestuur op verslag raad van toez¡cht

Als bestuur van Reiswerk pensioenen hebben we met interesse, instemming en onder dankzegging voor zijn bijdrage

kennisgenomen van het verslag van en het oordeel van de raad van toezicht (rvt) over het door ons gevoerde beleid in het

verslagjaar 20'16. De M stelt in zijn oordeel samengevat vast dat wij als bestuur een verantwoord beleid voeren, in control z¡jn op

de bedrijfsvoering van Reiswerk Pensioenen, passende risicobeheersing toepassen en op adequate wijze tot evenwichtige

belangenafweging komen. Als bestuur herkennen wij ons in deze vaststelling(en) en onderschrijven deze van harte.

ln 2016 hebben we veel aandacht besteed aan het op goede wijze opvolging-te geven aan alle aanbevelingen die wij hebben

gekregen in het jaarverslag over 2015, nadrukkelijk ook die van de M. ln het verslag van de rvt zien wij de bespiegelingen daarop

terug en die herkennen wij. De M stelt terecht vast dat wij aan een aantal onderuerpen, door het bestuur wel voor 2016

geagendeerd, nog geen invulling hebben gegeven. lndachtig het advies van de rvt zelf, gezien de meer dan volle bestuursagenda,

en met het oog op kwaliteit eerder dan kwantiteit van besluitvorming, hebben we gekozen voor een prioritering van onderwerpen.

Die ondenrverpen die nog niet behandeld zijn, hebben een vaste plek gekregen op de (ontwikkel-) agenda voot 2017 of 2018.
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De inzet van de M in het toezichtjaar 2Q16 is groot geweest en daar zijn we zeer gelukkig mee. Nu we twee volledige jaren achter

de rug hebben met het nieuwe bestuursmodel voortkomend uit de 'Wet versterking bestuur pensioenfondsen' kunnen we

volmondig zeggen dat wij als bestuur vinden dat het gekozen bestuursmodel, waarbij het interne toezicht wordt vormgegeven door

(naast het verantwoordingsorgaan) de raad van toezicht, heeft bijgedragen aan het sterk verbeteren van de kwaliteit van bestuur

van Reiswerk Pensioenen. Dat komt zeker ook door juist de wijze waarop de M invulling geeft aan zijn taken en

verantwoordelijkheden. Dat geldt wat betreft het bestuur van Reiswerk Pensioenen zowel voor zijn rol als toezichthouder alsook

de wijze waarop de rvt het bestuur met raad terzijde staat. De maandelijkse overleggen tussen de voorz¡tters van bestuur en rvt,

de periodieke overleggen tussen voorzittersoverleg en rvt en de aanwezigheid van (leden van) de M bij bestuursvergaderingen

dragen daaraan in de praktijk zeker bij.

ln zijn verslag herkent de M specifiek de open en integere sfeer binnen het bestuur van Reiswerk Pensioenen. Daar hechten wij

ook aan. Als bestuur hanteren wij het harmoniemodel, waarbij het behartigen van de belangen van de pensioenopbouwende

(oud-) deelnemers voor iedereen centraal staat. ln de positief-kritische opstelling van de rvt zien en ervaren wij eenzelfde

prioriteitsstelling.

We zijn daarbij blijvend content met de verscheidene en verschillende (kennis- en kunde-) achtergronden die de leden van de M
meebrengen. Met de toetreding van de toenmalig voorzitter van de rvt tot het bestuur van Reiswerk Pensioenen en daarmee de

komst van een nieuw l¡d van de rvt begin 2016 is bewust opnieuw gekozen voor variatie in en uitbreiding van de kennis- en

kundegebieden, zowel binnen bestuur als binnen M. Daarmee kan de rvt nog steeds in volle breedte invulling geven aan zijn

rollen.

De M heeft in zijn uitgebre¡de bijdrage aan het jaarverslag over 2016 een aantal nieuwe aandachts- en verbeterpunten

gesignaleerd: onder meer op het gebied van kwaliteit én snelheid van besluitvorming, het verbeteren van de kwaliteit van

risicomanagement, de evaluatie van en controle op de uitbestedingsrelaties (mede in het licht van de contractsbeëindiging door

Syntrus Achmea) en het herijken van de uitgangspunten van vermogensbeheer (mede in het licht van de ontwikkeling van ee n

nieuwe pensioenregeling). Deze bestuursreactie gebruiken we niet om al deze aanbevelingen stuk voor stuk te behandelen. Gelijk

aan het staande beleid van Reiswerk Pensioenen nemen we als bestuur deze punten wel nadrukkelijk ter harte en zullen deze -
met de aanbevelingen van de certificerend actuaris, de accountant en het verantwoordingsorgaan - een plek geven op de

bestuursactielijst van Reiswerk Pens¡oenen voor 2017.

6.5 Actuariële verklar¡ng

Opdracht

Door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche te De Meern is aan Mercer (Nederland) B.V. de opdracht verleend

tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2016.

Onafhankelijkheid

Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche zoals vereist conform

artikel 148 van de Pensioenwet. lk verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds. Omdat Mercer (Nederland) B.V

beschikt over een door de toezichthouder goedgekeurde gedragscode, is het toegestaan dat andere actuarissen en deskundigen

aangesloten bij Mercer (Nederland) B.V. wel andere werkzaamheden verrichten voor het pensioenfonds.

Gegevens

De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van

het bestuur van het pensioenfonds. Voor de toetsing van de technische voorzieningen en voor de beoordeling van de

vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de financiële gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening.

Afstemming accountant
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Op basis van de door mij en de accountant gehanteerde Handreiking heeft afstemming plaatsgevonden over de werkzaamheden

en de verwachtingen bij de controle van het boekjaar. Voor de toetsing van de technische voorzieningen en voor de beoordeling

van de vermogenspositie als geheel heb ik de materialiteit bepaald op € 675 duizend (0,2o/o van de technische voozieningen per

31 december 2016). Met de accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afuijkingen boven € 40 duizend te

rapporteren. Deze afspraken zijn vastgelegd en de uitkomsten van mijn bevindingen zijn met de accountant besproken.

lk heb voorts gebruik gemaakt van de door de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole onderzochte basisgegevens.

De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid
(materiêle juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn oordeel van belang zijn.

Werkzaamheden

Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in artikel 147 van de

Pensioenwet, ondezocht of is voldaan aan de art¡kelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. De door het pensioenfonds

verstrekte basisgegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangspunt van de door mij beoordeelde berekeningen heb

aanvaard.

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer ondezocht of:
- de technische voorzien¡ngen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen toere¡kend zûn

vastgesteld;
- de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten;
- het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudentperson regel.

Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. Daarbij heb ik mij gebaseerd op de tot

en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen en is mede het financieel beleid van

het pensioenfonds in aanmerking genomen.

Mijn onderzoek heb ¡k zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen

onjuistheden van materieel belang bevatten.

De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk Actuarieel

Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.

Oordeel

De technische voozieningen 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 wettel¡jk minimaal vereist

eigen vermogen.

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de
Pensioenwet, met uitzondering van de artikelen 131 ,132 en I 33 omdat er sprake is van een negatief e¡gen vermogen.

Op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde haalbaarheidtoets in 2016 concludeer ik dat er sprake is van de verwachting dat

het pensioenresultaat ca. 85% bedraagt. Echter, op basis van de beleidsdekkingsgraad op de balansdatum en de ontwikkeling

van de actuele dekkingsgraad zal het pens¡oenfonds naar venivachting op de korte termijn niet in staat zijn om een (volledige)

toeslagbeleid te verlenen.

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij het minimaal vereist

vermogen. Deze situatie bestaat voor de eerste maal per jaareinde.

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche is gebaseerd op de tot en met

balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening

slecht, omdat het aanwezige eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen.

Amstelveen, 1 5 juni 2Q17

Mw. A.M.J.H. Roerdink AAG

verbonden aan Mercer (Nederland) B.V
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6.6 Gontroleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het bestuur van

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche

Verklaring over de jaarrekening 201 6

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche (hierna ook: "het pensioenfonds")

te De Meern gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche op 31 december 2016 en van de staat van baten en lasten over 2016 in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2016',

2. de staat van baten en lasten over 2016; en

3. de toelichting met een ovezicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen.

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de

jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche zoals vereist in de Verordening inzake de

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels

in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschil¡t is als basis voor ons oordeel

Materialiteit

Afrruijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden ven¡vacht dat deze,

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze

jaarrekening nemen. De materialiteit beTnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van

het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 1,6

miljoen. De materialiteit is vastgesteld op basis van een percentage van 0,5% van het pensioenvermogen. Wij hebben voor deze

grondslag gekozen gelet op het feit deze bepalend is voor de omvang van de verplichtingen van het fonds aan de deelnemers. Wij

houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening

om kwalitatieve redenen materieel zqn. W¡ zijn met de audit commissie overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze
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controle geconstateerde añ^/ijkingen boven een bedrag van € 50.000 rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze

mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

De kernpunten van onze controle

ln de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens

onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met het bestuur gecommuniceerd, maar vormen

geen volledige weergave van alles wat ¡s besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole

als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als

afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.
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Samenvatting uitgevoerde werkzaamhedenBeschrijving kernpunt

Waardering van (niet-beursgenoteerde)

belegg¡ngen

De beleggingen zijn een s¡gnifìcante post op de

balans van het pensioenfonds en bestaan uit

beursgenoteerde beleggingen, beleggingen ¡n

niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen en

derivaten.

ln de toelichting op de jaarrekening geeft het

pensioenfonds de gehanteerde

waarderingsgrondslagen weer. ln de toelicht¡ng

op de balans per 3l december 2016 zijn de

gehanteerde waarderingsmethoden en

belangrijke veronderstellingen voor waardering

van de beleggingen uiteengezet.

De beoordeling van de reële waarde van deze

beleggingen is signifÌcant voor onze controle,

omdat de waardering (deels) gebaseerd ¡s op

modellen en subjectieve elementen bevat.

Waarder¡ng van de technische

voorz¡en¡ngen

De technische voozieningen, waaronder de

voorziening pensioenverplichtingen voor risico

pensioenfonds, zijn gevormd ter dekking van

de belangrijkste verplicht¡ngen van het

pensioenfonds.

ln de toelichting op de jaarrekening geeft het

pensioenfonds de gehanteerde

waarderingsgrondslagen weer. ln het

onderdeel'ris¡cobeheer' (isicoparagraaf) is de

gevoeligheid van de berekening van de

technische voorzieningen voor schatt¡ngen

uiteengezet, inclusief onzekerheden.

Onze controlewerkzaamheden omvatten onder andere het:

. beoordelen van de monitoring van de uitvoering van het

beleggingsbele¡d door het bestuur;

. beoordelen van de waarderingsgrondslagen en de bü de

toepassing daarvan gemaakte aannames en schattingen,

gegeven de van toepassing zijnde verslaggevingsregels.

. beoordelen van de ju¡ste waardering van de beleggingen met

gebruikmaking van het Audit lssue Memorandum van de door de

vermogensbeheerder van het pens¡oenfonds aangestelde

accountant, waarbij met deze accountant vooraf afstemming

heeft plaatsgevonden over onder andere de risico-inschatting en

materialiteitsgrenzen;

. het verrichten van een doss¡erreview bij de hiervoor genoemde

accountant;

. nagaan dat de waardering van het belang van het

pensioenfonds in de beleggingsfondsen conform de defìnitieve

jaarrekeningen van deze fondsen is;

. vaststellen dat de in de jaarreken¡ng opgenomen toelichtingen

met betrekking tot de beleggingen in overeenstemming met de

verslaggevingsregels zijn opgenomen.

Bij de vaststelling van de adequate waardering, waaronder de

toereikendheid van deze voorziening, hebben wU gebruik gemaakt

van de uitkomsten van de vr¡erkzaamheden van de certificerend

actuar¡s. Om dit te kunnen doen hebben wij onder andere instructies

gegeven aan de cert¡fìcerend actuaris en zijn de bevind¡ngen en het

cert¡ficer¡ngsrapport door ons met hem besproken.

Door ons is tevens nagegaan of:

. de administratieve basisgegevens van deelnemers, slapers en

pensioengerechtigden, die door de certificerend actuaris worden

gehanteerd b¡j het certif¡ceren van de actuariële berekening van

de techn¡sche voorzien¡ng voor pensioenverpl¡chtingen, in alle

van materieel zijnde aspecten juist, volledig en in

overeenstemming met de pensioenregelingen door de

uitvoeringsorganisatie zijn opgesteld ;

. de toegepaste methodiek ter bepaling van de voorziening

aanvaardbaar is, gegeven de karakteristieken van de

verzekerde risico's;

. de door het bestuur gebruikte aannames en schattingen in

overeenstemming zijn met de gekozen actuariële grondslagen,
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Beschrìjving kernpunt Samenvatti ng uitgevoerde werkzaam heden

voldoende zijn onderbouwd en juist zün toegepast;

de interne beheers¡ng met betrekking tot de volledigheid van de

aangesloten werkgevers en deelnemers ¡s geborgd.

de interne beheers¡ng met betrekking tot mutatieveMerking in

de pens¡oenadministratie is geborgd.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit het

bestuursverslag en de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

I met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afüvijkingen bevat;

r alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begr¡p, verkregen vanuit de

jaarrekeningcontrole of anderszins, overuogen of de andere informatie materiële añirtijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in T¡tel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige

gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur met betrekking tot de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening ¡n overeenstemming met Titel g

Boek 2 BW van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). ln dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder

añivijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afüvegen of het pensioenfonds in staat ¡s om haar werkzaamheden in

continuite¡t voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis

van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om het pensioenfonds te liquideren of de

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het pens¡oenfonds haar

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte

controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

a

a
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens

onze controle niet alle mater¡ële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze

jaarrekening nemen. De materialiteit beinvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van

het effect van onderkende atwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming

toegepast in overeenstemm¡ng met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

o het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van

fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van

materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspann¡ng, valsheid in

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken

van de interne beheersing;

o het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te

selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken

over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

e het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de

redelijkheid van schattingen door de beheerder en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

¡ het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde cont¡nuTteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van

de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou

kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring

aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar

continuiteit niet langer kan handhaven;

. het evalueren van de presentat¡e, structuur en inhoud van dejaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

r het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Rotterdam, 15 juni 2017

Mazars Paardekooper Hoffman accountants N.V

drs. C.A. Harteveld RA
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B¡jlage 1. Samenstelling bestuur,
commissies en organen

Het bestuur
Het paritaire bestuur was op 31 december 2016 als volgt samengesteld:

Leden werkgevers

F. Radstake

J.G. Braker

J.W.M. Verborq

Geslacht

Man

Man

Man

Geboortedatum

23-08-1974

16-06-1965

I 0-l 0-1 958

Benoemd tot
01-01- 2018

01-01- 2019

0'l-01- 2020

Organisatie

ANVR

ANVR

ANVR

Leden werknemers

J.W. Eggen

W.J. Boot

H.W.T. de Vaan

Geslacht

Man

Man

Man

Geboortedatum

23-03-1 963

06-03-1 957

31-03-1 974

Benoemd tot

01-01- 201 I
0l-01- 2019

01-01- 2020

Organisatie

De Unie

FNV

CNV Vakmensen.nl

Vanwege het geringe aantal gepensioneerden binnen Reiswerk Pensioenen is geen vertegenwoordiging vanuit de kring van

pensioengerechtigden opgenomen in het bestuur. Het pensioenfonds monitort dit en zodra dit wijzigt kan besloten worden om de

samenstelling van het bestuur te w¡jzigen.

Gedurende het verslagjaar was de heer De Vaan voorzitter van het fonds. De heer Radstake bekleedde de rol van vicevoorzitter.

De heer Wever heeft per I januari 2016 zijn functie als bestuurder neergelegd, vanwege het verlaten van de reisbranche. De

ANVR heeft daarop besloten de heer Braker voor te dragen als zijn opvolger. Daarop heeft het bestuur, na het

verantwoordingsorgaan geïnformeerd te hebben en na de verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, de heer Braker

benoemd als nieuwe bestuurder. Dit onder voorbehoud van instemming van de benoeming door DNB. DNB heeft op 23 februari

2016 ingestemd met de benoeming, waarna de heer Braker bestuurslid van het fonds is geworden.

Vergaderdata

Het bestuur heeft in 2016 zestien keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 27 januari,4 februari, 11+17 maarl, 21

april, 26 mei, 9+20+28 juni, 8 september,6 + 27 + 28 oktober, 8 november en 2+15 december.

Voorzittersoverleg
Het voozittersoverleg bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur. Het overleg richt zich op de dagelijkse

besturing van Reiswerk Pensioenen. Tevens bereiden de voozitters de eerstvolgende bestuursvergadering voor. Daarnaast

handelen de voozitters, namens het bestuur, individuele kwesties, waaronder vrijstellingsverzoeken, af.

Vergaderdata

De frequentie van het voozittersoverleg is, in principe, sinds 2016 maandelijks. ln 2016 heeft 1 1 keer een voorzittersoverleg

plaats gevonden.

Risk- en aud¡tcommiss¡e
De taakgebieden van de risk- en auditcommissie zijn: risicomanagement, jaarwerk, compliance en controle. Ten aanzien van deze

gebieden houdt de commissie de gebeurtenissen binnen en buiten het fonds in de gaten.
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De commissie heeft bijna elke vergadering overleg met Syntrus Achmea Pensioenbeheer over de geleverde kwaliteit van hun

dienstverlening ten opzichte van de gemaakte afspraken daarover. Deze zijn vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst.

Voorbeelden hiervan zijn de tijdigheid van het verwerken van start- en stopbrieven, salarismutaties aangeleverd door de

werkgevers en pensioentoekenningen.

De commissie adviseert het bestuur over fondsbeleid over bovenstaande taakgebieden.

De risk- en auditcommissie bestond in 2016 uit de heren Eggen (commissievoorzitter) en Verborg.

Vergaderdata

ln 2016 heeft de risk- en auditcommissie t¡en maal vergaderd

Beleg g i ngsmon itori n gcomm ¡ss¡e
De door het bestuur ingestelde beleggingsmonitoringcommissie houdt toezicht op de processen die leiden tot besluitvorming bij

strategische beslissingen en ziet toe op een juiste uitvoering (door de fiduciair manager) van het door het bestuur vastgestelde

beleid. De commissie heeft een paritaire samenstelling en wordt bijgestaan door een extern deskundige. ln 201 6 hadden de heren

Braker (commissievoozitter) en De Vaan zitting in deze commissie. De belangrijkste onden¡verpen waar deze commissie in 2016,

ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen, mee bezig is geweest, naast de monitoring van de uitvoering van het beleid, zijn

de evaluaties van de beleggingsproducten in portefeuille én de implementatie van wijzigingen in de beleggingsportefeuille.

Vergaderdata

ln 2016 heeft de beleggingsmonitoringcommissie tien maal vergaderd.

Gomm u n icatiecommissie
De communicatiecommissie heeft een leidende rol in de verschillende communicatie-uitingen van het fonds, hetgeen leidt tot

tijdswinst voor het bestuur. De communicatiecommissie heeft een paritaire samenstell¡ng en heeft de bevoegdheid een externe

deskundige in te huren. ln 2016 hadden de heren Boot (commissievoozitter) en Radstake zitting in de communicatiecommissie.

De commissie voert het communicatiebeleid van het fonds uit.

Vergaderdata

ln 2016 heeft de communicatiecommissie acht maal vergaderd

Werkgroep Toekomst
De in december 2016 ad hoc samengestelde werkgroep Toekomst is door het bestuur ingesteld voor de zoektocht naar een

nieuwe pensioenuitvoeringsorganisatie en het doen van voorstellen voor een nieuwe pensioenregeling.

Vergaderdata

ln 2016 heeft deze werkgroep een maal vergaderd

Werkgroep migratie MAIA
Na de aankondiging van Syntrus Achmea Pensioenbeheer dat zij stopt met de dienstverlening aan onder meer Reiswerk

Pensioenen is deze werkgroep opgeheven.

Vergaderdata

ln 2016 heeft deze werkgroep niet vergaderd.
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Verantwoord i n gsorgaa n
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit negen leden: zes deelnemers, een gepensioneerde en twee werkgevers. De leden die de

deelnemers en de gepensioneerden vertegenwoordigen worden gekozen door de deelnemers respectievelijk de

pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van de werkgevers worden benoemd door de ANVR.

Het verantwoordingsorgaan was op 31 december 2016 als volgt samengesteld:

Leden

N. Breur - de Man

S. Verschuur - Bulder

E. van der Made (vicevoozitter)

L. Veenstra

P. van Vugt

S.R.J. Timmermans (voorzitter)

F.J.P. Oostdam

W. Schut

Geslacht

Vrouw

Vrouw

Man

Vrouw

Vrouw

Man

Man

Man

Geboortedatum

15-09-1966

09-12-1979

04-10-1952

1 7-06-1 966

28-01-1971

06-03-1 942

25-1 0-1 960

02-06-1 959

Vertegenwoordigt

Deelnemers

Deelnemers

Deelnemers

Deelnemers

Deelnemers

Pensioengerechtigden

Werkgevers

Werkgevers

Het verantwoordingsorgaan heeft nog één vacature voor een vertegenwoordiger namens de deelnemers

Vergaderdata

Het verantwoordingsorgaan heeft in 2016 vier maal vergaderd.

Raad van toezicht
Dit intern toez¡chtorgaan heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het

fonds. De raad van toezicht bestuur uit drie leden. Dit waren in 2016 de heren S.F.T. Bottinga, C. Spaans en A. van Ombergen,

waarbij de benoeming van de heer Ombergen op 9 maart 2016 is goedgekeurd door DNB. De heer Ombergen is de opvolger van

de heer Braker d¡e zijn functie lidmaatschap van de raad van toezicht heeft neergelegd per 1 november 2015, om in 2016

benoemd te kunnen worden als bestuurslid van Reiswerk Pensioenen. De heer Bottinga is benoemd tot vooz¡tter van de raad van

toezicht.

De leden van àe raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van uiterlijk drie jaar en treden af volgens en rooster van

aftreden opgesteld door de raad van toezicht zelf. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal één keer worden herbenoemd.

De heren Bottinga en Spaans treden volgens het rooster van aftreden af in juli 2017 en de heer Ombergen in maart 2019.

Samenwerkende organ¡saties en externe part¡jen

Samenwerkende organisat¡es
Onderstaande organisaties dragen leden in het bestuur voor. De ANVR benoemt ook de werkgeversleden in het

verantwoordingsorgaan.

1. ANVR

Postbus 543

3740 AM Baarn

Telefoon 035 543 3410

Website www.anvr.nl
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2. FNV

Postbus 9208

3506 GE Utrecht

Telefoon 088 368 0 368

Website www.fnv.nl

3. CNVVakmensen.nl

Postbus 2525

3500 GM Utrecht

Telefoon 030 75 11 007

Website www.cnwakmensen. nl

4. De Unie

Postbus 400

4100 AK Culemborg

Telefoon 0345 851 851

Website www.unie.nl

Externe partijen
Het fonds werkt samen met de volgende externe partijen.

Pensioenuitvoeringsorganisatie

Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V

Vermogensbeheer

Achmea lnvestment Management

Adviserend actuaris

Drs. J.Th. Huisman AAG, Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V

Waarmerkend actuaris

Mw. A.M.J.H. Roerdink AAG, Mercer (Nederland) B.V

Externe accountant

Drs. C.A. Harteveld RA, Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V

Compliance officer

De heer G.J. Mersch AA RB van GBA Accountants, fungeert als compliance officer

Adviseur Vermogensbeheer

De heer M. Thomassen, Aon Hewitt Risk & Financial Management bv
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B¡jlage 2: De pensioenrege ti ng

Basisregeling

Pensioensysteem

Het pensioensysteem ¡s een uitkeringsovereenkomst op basis van middelloon

Toetredingsleeftijd

Een werknemer die in dienst is bij een werkgever die is aangesloten bij het pensioenfonds, neemt verplicht deel aan de

pensioenregeling. De deelname gaat in op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 21 jaar wordt.

Pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd is 67 jaar

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het pensioengevend loon verminderd met de franchise.

Maximaal pensioengevend salaris

Het pensioengevend jaarloon is aan een maximum verbonden, dat jaarl¡ks door het bestuur wordt vastgesteld.

Voor 2016 is dit bedrag vastgesteld op € 47.400. Voor 2016 is dit gewijzigd in € 48.1 1 1 .

Opbouwpercentage ouderdomspensioen

Vanaf 2015 wordt jaarlijks 1,8o/ov?n de pensioengrondslag opgebouwd aan ouderdomspensioen.

Opbouwpercentage partnerpensioen

Vanaf 2015 wordt jaarlijks 1 ,260/o van de pensioengrondslag opgebouwd aan partnerpensioen.

Wezenpensioen

Vanaf 2015 wordt jaarlijks 0,252Yo van de pensioengrondslag opgebouwd aan wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt na het

overlijden van de deelnemer uitgekeerd tot het kind 18 jaar wordt of lot27 jaar voor studerende of arbeidsongeschikte kinderen.

Als beide ouders zijn overleden, wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Premie

De premie bedraagt in 2016 21 ,7o/o van de pensioengrondslag. Per 1 januari 2017 is de premie verhoogd naar 23,2o/o.

Premievrijstelling

Als een deelnemer een WA- of WAO-uitker¡ng ontvangt, vooziet het reglement in een premievrije opbouw naar rato van de mate

van arbeidsongeschiktheid. Voor de voortzetting van de pensioenopbouw is over dit inkomensgedeelte geen bijdrage

verschuldigd.
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Aanvullende pensioenregeling

ln 2010 is de aanvullende pensioenregeling in werking getreden. De aanvullende pensioenregeling heeft dezelfde kenmerken als

de basispensioenregeling, met uitzondering van de pensioengrondslag:

Aanvullende pensíoengrondslag

ln 2016 is dit het vaste jaarsalaris tot maximaal €1 01 .51 I verminderd met het maximaal pensioengevend salaris in de

basisregeling. ln 2017 is dit bedrag verhoogd naar € 103.317 (het fiscaal maximum)
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B¡jlage 3: Begr¡ppenlijst

ABTN (Actuariële en bedrijfstechnische nota)

Pensioenfondsen dienen te werken volgens een ABTN. Hierin zijn de financiële opzet van een pensioenfonds en de grondslagen

waarop deze berust, gemotiveerd omschreven.

Allocatie

De verdeling van het vermogen over de beleggingscategorieën zoals aandelen, vastrentende waarden, liquide middelen en

andere beleggingscategorieën. De verdeling kan het resultaat zijn van beleggingsresultaten of aan- en verkopen van beleggingen

ALM (Asset Liability Management)

Een methode om modelmatig de samenstelling van de strategische beleggingsportefeuille te bepalen, rekening houdend met de

pensioenverplichtingen.

Benchmark

Vergelijkingsmaatstaf. Representatieve herbeleggingsindex waartegen de prestaties van een beleggingsportefeuille worden

afgezet.

Corporate Governance

Goed ondernemerschap; onder andere integer en transparant handelen door het bestuur, alsmede goed toezicht hierop. Ook het

afleggen van verantwoording over het uitgevoerde beleid en het toezicht hierop valt eronder.

Dekk¡ngsgraad

De waarde van het pensioenvermogen uitgedrukt als percentage van de waarde van de pensioenverplichtingen. De

dekkingsgraad wordt als graadmeter beschouwd voor de mate van zekerheid dat de toegezegde pensioenen ook daadwerkelijk

kunnen worden uitbetaald.

Deposito

Tegoed bij een bankinstelling, waarover eerst na verloop van een overeengekomen tijdsduur (maximaal 2 jaar) kan worden

beschikt.

Derivaat

Financieel contract waarvan de waarde is afgeleid van een andere (onderliggende) waarde, zoals een aandeel, obligatie of

grondstof. Bijvoorbeeld: futures, swaps.

Duration

Gewogen gemiddelde looptijd van een lening. Maatstaf om de prijsgevoeligheid van de lening te bepalen voor

renteveranderingen.

EMIR

European Market lnfrastructure Regulation (EMIR) ís een Europese verordening, wat betekent dat z¡j een rechtstreekse werking

heeft in de lidstaten van de EU. EMIR bevat regels voor het afrruikkelen van derivaten door een centrale tegenpartij (CCP), een

vergunningplicht voor die CCP's en eisen aan het onderpand en de overdraagbaarheid van posities, ook als de afwikkeling van de

"Over The Counte/'derivaten (OTC-derivaten) en contracten niet via een CCP gebeurt.

Franchise

Vrijgesteld bedrag. Over dit deel van het pensioengevend loon worden geen aanspraken opgebouwd.
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FTK (Financieel Toetsingskader)

Stelsel van te hanteren waarderingsmethoden.

Herstelplan

Plan van aanpak gericht op het herstel van de tekortsituatie

High Yield

Hoogrenderende obligaties, uitgegeven door ondernemingen met een lage kredietwaardigheid.

Kanssystemen

Bij het berekenen van de vooziening pens¡oenverplichtingen worden veronderstellingen gehanteerd ten aanzien van onder meer

de levensveruachtingen van de deelnemers en nabestaanden. Daarnaast worden veronderstellingen gehanteerd ten aanzien van

bijvoorbeeld de duur van de premievrije voortzetting in het geval een deelnemer arbeidsongeschikt wordt. Alle veronderstellingen

tezamen worden kanssystemen genoemd. Jaarlijks wordt in het resultaat op kanssystemen aangegeven in hoeverre deze

veronderstellingen overeenkomen met de waarnemingen in het boekjaar.

LOF

Liability Overlay Fund (LOF) is een fonds voor gemene rekening met als doel het afdekken van waardeveranderingen in de

verplichtingen van het pensioenfonds als gevolg van renteveranderingen.

Outperformance

Er wordt een hoger resultaat behaald dan dat van de benchmark

Paritair

Naar evenredigheid.

Performancetoets

Het gemiddelde van door een bedrijfstakpensioenfonds behaalde beleggingsresultaten, gemeten over een langere periode.

De performancetoets wordt bepaald door de som van opeenvolgende jaarlijkse z-scores, gedeeld door de wortel van het aantal

jaren.

Rekenrente

Fictief rendementspercentage dat het belegd vermogen in de toekomst wordt geacht op te brengen

Renteterm ijnstructuur (RTS)

De rentetermijnstructuur, of yield curve, is een grafiek die het verband weergeeft tussen de looptijd van een vastrentende

belegging enerzijds en de daarop te ontvangen marktrente andezijds.

Solvabiliteit

Het vermogen dat op langere termijn aanwezig moet zijn om de verplichtingen te kunnen nakomen.

STAR (Stichting van de Arbeid)

Een landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers in Nederland.

Sterftegrondslag

Berekeningsmethode gebaseerd op een statisch overzicht van sterftekansen per leeftijd van een bepaalde groep personen

Swap

Ruil van het rendement op een vastgestelde referentiewaarde tegen een variabele rente gedurende een vastgestelde looptijd.
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Swaption

Een derivaat waarbij de eigenaar van de swaption het recht heeft, maar niet de verplichting, om een swap tegen vooraf bepaalde

voon¡vaarden af te sluiten op of binnen een bepaald tijdstip.

Tekortsituatie

Van een tekortsituatie is sprake als de middelen van een fonds ontoereikend zijn om naast de technische voozieningen en de

reserve voor algemene risico's, ook nog de vereiste reserve beleggingsrisico's, de reserve voorgenomen pensioenaanpassing en

eventuele andere reserves te dekken.

Ultimate Fonrard Rate (UFR)

Een risicovrije rekenrente voor langjarige contracten, waarin wegens de lange looptijd onvoldoende handel bestaat.

Underperformance

Er wordt een slechter resultaat behaald dan de benchmark.

UPO

Uniform Pensioen Overzicht.

Vastrentende waarden

Beleggingssoort waarover in beginsel een vaste rentevergoeding en een vaste looptijd geldt, zoals obligaties, onderhandse

leningen en hypotheken.

Vereist eigen vermogen

Het vereist eigen vermogen is het vermogen dat behoort bij de evenwichtssituatie van het Pensioenfonds. In die situatie is het

eigen vermogen zodanig vastgesteld dat met de wettelijk vastgestelde zekerheidsmaalvan 97 ,5o/o ten aanzien van de als

onvoorwaardelijk aangemerkte onderdelen van de pensioenovereenkomsten wordt voorkomen dat het pensioenvermogen van het

Pensioenfonds binnen één jaar m¡nder is dan de technische voozieningen.

VPV (Vooziening Pensioen Verplichtingen)

De passiva van het pensioenfonds, gelijk aan de waarde van de pensioenverplichtingen.

Vrüstell¡ng

Vrijstelling van de verplichte deelneming aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds.

Waardeoverdracht

Het naar een andere pensioenregeling overdragen van de waarde van een tot zeker moment opgebouwde pensioenaanspraak, in

het geval de deelnemer verandert van werkgever of verzekeraar.

Z-score

Mate waarin het werkelijke rendement van een pensioenfonds afwijkt van het rendement van de door het bestuur vastgestelde

normportefeuille.
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