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Organisatie
Beleggingscommissie
Communicatiecommissie
Integriteitscommissie
Commissie Risicobeheer
Accountant
Adviserend actuaris
Bestuursadviseur

M. van Rumpt (voorzitter), M.J.A. de Wit en A.M. Bouwman
C.J. Esser en M. van Rumpt
A.W.J.M. van Bolderen en C.J. Esser
C.J. Esser en A.M. Bouwman (toehoorder)
Mazars Accountants N.V., Rotterdam
AZL actuariaat, Heerlen
E. Osinga, Heerenveen (tot 1 juli 2020)

Sleutelfunctiehouder interne auditfunctie

A.W.J.M. van Bolderen

Sleutelfunctiehouder risicobeheerfunctie

C.J. Esser

Certificerend actuaris en sleutelfunctiehouder
actuariële functie
Administrateur
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F. Verschuren AethiQs B.V., Rotterdam
AZL N.V., Heerlen

Voorwoord

Voor u ligt het bestuursverslag over het boekjaar 2020 (hierna: het verslagjaar) van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding
(Pf. HAIO). Pf. HAIO is opgericht op 14 april 2004 en is statutair gevestigd te Utrecht. Pf. HAIO is een ondernemingspensioenfonds
verbonden aan de onderneming Stichting SBOH te Utrecht.
De belangrijkste onderwerpen die in de bestuursvergaderingen 2020 aan de orde kwamen zijn:
–

Collectieve waardeoverdracht en liquidatie van Pf. HAIO;

–

Risicomanagement en risicohouding;

–

Transitie uitvoering vermogensbeheer van BND naar AIM;

–

Procedure beroepsarbeidsongeschikten;

–

De gevolgen van Covid-19 voor het fonds.

In het vervolg van dit bestuursverslag leest u hier meer over.
Dit verslag wordt uitgebracht in overeenstemming met de statuten van Pf. HAIO en wet- en regelgeving.
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Meerjarenoverzicht

2020

2019

2018

2017

2016

Actieve deelnemers

2.365

2.319

2.289

2.248

2.192

Gewezen deelnemers

1.465

1.151

1.003

862

726

Totaal

3.830

3.470

3.292

3.110

2.918

Aantallen

Financiële gegevens				
(in duizenden euro)
Reserves
Minimale algemene reserve
Vrije algemene reserve

1.343

1.176

1.092

927

835

257

370

524

1.980

2.026

2.261

3.002

788

1.496

1.456

0

0

888

1.299

835

Totaal reserves

3.861

4.548

3.292

5.702

5.152

Technische voorziening voor risico fonds

5.251

3.403

2.088

789

834

26.883

23.551

21.854

18.545

16.702

8.478

8.111

7.822

7.649

7.354

721

600

1.220

6
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Aanwezige dekkingsgraad

112,0%

116,9%

113,7%

129,5%

129,4%

Beleidsdekkingsgraad

112,5%

116,9%

113,7%

129,5%

129,4%

Minimaal vereiste dekkingsgraad

102,0%

111,6%

111,7%

101,0%

101,0%

Vereiste dekkingsgraad

101,9%

102,5%

101,6%

101,0%

101,0%

Reserve koersverschillen
Winstdelingsreserve

Technische voorziening voor risico deelnemers
Premiebijdragen van werkgevers en werknemers
Overgenomen pensioenverplichtingen
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Verslag van het bestuur

De instelling
Statutaire doelstelling
Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding (hierna: Pf. HAIO) heeft als doel het voorzien in een pensioen voor huisartsen in
opleiding en hun nabestaanden. Gedurende de periode, dat het opgebouwde pensioenkapitaal van de (gewezen) deelnemers niet
is overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder, blijft Pf. HAIO verantwoordelijk voor de belegde gelden van het opgebouwde
pensioenkapitaal. De financiering van de pensioenvoorziening vindt plaats door bijdragen van werknemers en werkgever. De afspraken
met betrekking tot de financiering en de uitvoering van de pensioenregeling zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst tussen Pf.
HAIO en de onderneming Stichting SBOH.
Het bestuur heeft de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, zoals bedoeld in artikel 102a van de Pensioenwet vastgesteld en
vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).
Organogram
De bestuurlijke organisatie is als volgt weer te geven:

Eerste lijn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBOH

LAD

Bestuur
Beleggingscommissie

Communicatiecommissie

Bestuursadvies en actuarieel advies AZl

Commissie risicobeheer

Tweede lijn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Risicobeheerfunctie

Integriteitscommissie

Actuariële functie

Derde lijn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interne Auditfunctie
Visitatiecommissie

Verantwoordingsorgaan

Certificerend Actuaris

Accountant

Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding Jaarverslag 2020
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Missie, visie en strategie
Naast het statutaire doel kent Pf. HAIO een missie, visie en strategie waarmee invulling wordt gegeven aan artikel 102a Pensioenwet. De
missie, visie en strategie luiden:
Missie
Een goede pensioenregeling voor aios huisartsengeneeskunde (aios-h) dat inkomen gerelateerd is en waarbij Pf. HAIO streeft naar een
minimaal voor een inflatie geïndexeerde kapitaalopbouw gedurende de opleiding.
Visie
De kans bestaat dat Pensioenfonds HAIO in de toekomst opgaat in een groter geheel. Hoe dat gaat zal ook afhankelijk zijn van de wijze
waarop de (pensioen)wetgeving en de kostenontwikkeling zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Een zuivere DC-regeling heeft in
de ogen van het bestuur zeker bestaansrecht, maar een grotere continuïteit en een groter gezamenlijk vermogen kan zo’n DC-regeling
wel aantrekkelijker maken.
Op basis van het jaarlijks onderzoek hebben cao-partijen in december 2019 besloten om de toekomstige pensioenbouw vanaf 1
januari 2021 bij Stichting Pensioenfonds Huisartsen onder te brengen. Het bestuur van Pf. HAIO zal de huidige pensioenkapitalen
uiterlijk 1 juni 2021 onderbrengen bij PPI ABN AMRO. ElipsLife treedt voor PPI ABN AMRO op als verzekeraar voor de risico’s van
overlijden en de premievrijstelling is ondergebracht bij ElipsLife en Zwitserleven.
Strategie
Bij de strategie voor de toekomst zijn voor het bestuur de volgende punten leidend:
–

Hoe kunnen de huidige deelnemers, gegeven de voor pensioenopbouw beschikbare premie en de fiscale grenzen, een zo hoog
mogelijk bedrag opbouwen om te zijner tijd pensioen te realiseren;

–

Waar mogelijk beperken van de kosten;

–

Een risico in overeenstemming met de leeftijd, de sociale positie en de vooruitzichten van de gemiddelde deelnemer.

De strategische instrumenten die het bestuur inzet zijn onder andere:
–

Jaarlijks kijken en analyseren of opgaan van Pensioenfonds HAIO in een groter geheel als het Pensioenfonds voor Huisartsen of een
ander fonds in het belang van deelnemers is;

–

Bij herhaling doch minimaal 1 keer per jaar kritisch kijken of het beleggingsbeleid aanpassing behoeft om onze doelstelling en
missie te realiseren;

–

Meedenken en zo nodig anticiperen op de veranderende pensioenwetgeving in Nederland;

–

Actief deelnemen van bestuurders aan symposia en scholing;

–

Heldere communicatie met de deelnemers, vooral via de website, brieven en per mail.

De complexiteit van de pensioenwetgeving en frequentie waarmee wettelijke voorschriften worden gewijzigd, verlangen van
het bestuur een nauwe samenwerking met AZL N.V. (hierna: AZL) en controle wat betreft de administratieve aanpassingen en
bijvoorbeeld daarmee verband houdende IT-risico’s en andere risico’s. Het bestuur is van oordeel dat het zijn verantwoordelijkheid
voor de uitbestede werkzaamheden kan waarmaken, dankzij o.a. ISAE-verklaringen, periodieke rapportages, jaarlijkse evaluatie van de
dienstverlening, locatiebezoeken en andere contractueel vastgelegde middelen.
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van het bestuur, maar beleggen conform o.a. ESG normen blijft steeds een zakelijke afweging
tussen risico’s en opbrengsten.

12

Het bestuur is voornemens de pensioenkapitalen van de deelnemers per 1 juni 2021 elders onder te brengen door middel van een
collectieve waardeoverdracht. Bij de onderhandelingen over de collectieve waardeoverdracht zijn de volgende zaken leidend:
–

Het kapitaal dat elders wordt ondergebracht dient in lijn met de huidige DC-regeling beheerd te worden;

–

De kosten worden zo laag mogelijk gehouden;

–

De werkgever mag geen additionele verplichtingen naar de toekomst toe krijgen;

–

De arbeidsongeschikten behouden de regeling conform beroepsarbeidsongeschiktheid;

–

De deelnemers gaan er niet op achteruit.

Realisatie strategie in 2020
Het bestuur heeft jaarlijks onderzocht of Pf. HAIO niet zou moeten opgaan in een groter geheel. De resultaten van dat onderzoek
werden steeds afgezet tegen de wijze waarop de pensioenregelgeving en de kostenontwikkeling zich zou ontwikkelen. Een zuivere
DC-regeling zoals deze nu bij Pf. HAIO geldt, heeft in de ogen van het bestuur zeker bestaansrecht, maar een grotere continuïteit en
een groter vermogen moet de opbouw van een pensioenkapitaal voor de aios-h wel aantrekkelijker maken. De keuze voor de toekomst
kwam in een stroomversnelling toen de NZa bereid bleek de kosten voor onder meer de pensioenregeling bij een overgang naar
een andere pensioenregeling in 2021 opnieuw te gaan onderzoeken. Het NZa is bereid gebleken de resultaten van dat onderzoek te
verdisconteren in de jaarlijkse subsidiebijdrage aan de werkgever via de beschikbaarheidsbijdrage. Als de premie daarbij gelijk wordt
getrokken met dat van de andere pensioenfondsen als PFZW/ SPH betekent dit voor de aios-h een aanzienlijke verbetering van de
opbouw van het pensioenkapitaal. Deze toezegging naast de andere steeds van belang zijnde elementen als toenemende regeldruk
en deskundigheidseisen voor bestuurders, de grote moeite die moet worden gedaan om deskundige bestuurders uit eigen kring te
vinden en kostenontwikkeling leidde ertoe dat cao-partijen in december 2019 hebben besloten om de toekomstige pensioenbouw
vanaf 1 januari 2021 bij Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) onder te brengen. Op 8 oktober 2020 heeft de Minister van Sociale
Zaken het Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) verplicht gesteld voor huisartsen in opleiding per 1 januari 2021. Het bestuur van
Pf. HAIO zal de huidige pensioenkapitalen uiterlijk 1 juni 2021 onderbrengen bij PPI ABN AMRO. ElipsLife treedt voor PPI ABN AMRO
op als verzekeraar voor de risico’s van overlijden. Daarnaast wordt de dekking van arbeidsongeschiktheidsrisico voor een viertal
deelnemers bij Zwitserleven en voor de overige deelnemers bij ElipsLife gecontinueerd. Daarna zal het bestuur Pf. HAIO liquideren. Het
voorgenomen besluit daartoe is in 2020 genomen.
De complexiteit van de pensioenwetgeving en frequentie waarmee wettelijke voorschriften worden gewijzigd, verlangen van
het bestuur een nauwe samenwerking met AZL N.V. (hierna: AZL) en controle wat betreft de administratieve aanpassingen en
bijvoorbeeld daarmee verband houdende IT-risico’s en andere risico’s. Het bestuur is van oordeel dat het zijn verantwoordelijkheid
voor de uitbestede werkzaamheden kan waarmaken, dankzij o.a. ISAE-verklaringen, periodieke rapportages, jaarlijkse evaluatie van de
dienstverlening, locatiebezoeken en andere contractueel vastgelegde middelen.
Duurzaam beleggen acht het bestuur van belang binnen de mogelijkheden die de fondsen van de vermogensbeheerder bieden en
met inachtneming van de afweging tussen risico en opbrengst.

Organisatie pensioenfonds
Bestuur
Het bestuur van Pf. HAIO is paritair samengesteld en bestaat uit zes personen. Daarvan zijn drie leden van werkgeverszijde en drie leden
van werknemerszijde.
Op basis van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (Wvbp) is het verplicht zetel(s) toe te voegen aan het bestuur voor
gepensioneerden. Pf. HAIO kent echter geen gepensioneerden. De deelnemers, die de waarde van hun pensioen binnen twee jaar na
uitdiensttreding niet overdragen naar een ander pensioenfonds, werden tot begin 2019 ondergebracht bij een verzekeraar. Door de
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wettelijke bepalingen was dit niet meer toegestaan en blijven de pensioenkapitalen van deze slapers bij Pf. HAIO achter. De structuur
van Pf. HAIO heeft ertoe geleid dat DNB ermee heeft ingestemd dat Pf. HAIO geen gepensioneerden in het bestuur opneemt.
Van de zes bestuurders wordt de helft voorgedragen door de Stichting SBOH en de helft voorgedragen door de Landelijke vereniging
van Artsen in Dienstverband (LAD). Bij de benoeming van de deelnemerszetels heeft de LAD het recht tot een bindende voordracht
voor de bestuurders namens de deelnemers. Volgens de statuten van Pf. HAIO worden bestuurders benoemd voor een zittingsperiode
van vier jaar en mogen zij maximaal drie keer worden herbenoemd. In het verslagjaar was de heer M.J.A. de Wit de voorzitter van het
bestuur.
Per 1 januari 2020 is mevrouw A.M. Bouwman namens de SBOH toegetreden als bestuurslid namens werkgevers. Zij was geheel 2019
reeds betrokken bij het bestuur als aspirant bestuurslid en heeft de heer Molekamp opgevolgd die op 31 december 2019 is afgetreden.
De heer C.J. Esser is herbenoemd per 1 januari 2020.
Per 1 april 2020 verstreek de maximale zittingstermijn van de heren M.J.A. de Wit en A.W.J.M. van Bolderen. Het bestuur heeft besloten
om de statuten te wijzigen en de zittingstermijn onder bijzondere omstandigheden, na overleg met het VO, te verlengen. Aangezien de
verwachting is dat Pf. HAIO nog slechts een korte tijd zal bestaan, achtte het bestuur het niet opportuun om nieuwe bestuursleden op
te leiden en te benoemen. Dit uitgangspunt wordt onderschreven door het Verantwoordingsorgaan. De LAD heeft de heren opnieuw
voorgedragen voor herbenoeming en het bestuur heeft hen herbenoemd voor een nieuwe zittingstermijn.
Bestuurscommissies
Het bestuur van Pf. HAIO wordt ondersteund door de Beleggingscommissie, de Communicatiecommissie, de Commissie Risicobeheer
en de Integriteitscommissie.
De beleggingscommissie adviseert het bestuur ten aanzien van het vermogensbeheer en houdt toezicht op de uitvoering van het
door het bestuur vastgestelde beleid. De beleggingscommissie heeft 6 keer vergaderd in het verslagjaar. Zie pagina 49 voor het verslag
van de beleggingscommissie.
Pf. HAIO heeft een Communicatiecommissie, die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over het communicatiebeleid.
Daarnaast ontwikkelt deze commissie het communicatiebeleid en ziet toe op de uitvoering ervan. In 2020 is de
communicatiecommissie driemaal bij elkaar gekomen. Daarnaast heeft er een vergadering plaatsgevonden waarin de
communicatieadviseur van AZL een presentatie heeft gegeven aan het bestuur en VO. Zie pagina 28 voor meer informatie over de
communicatie.
De Commissie Risicobeheer is in het verslagjaar opgericht om te voldoen aan de hedendaagse eisen van risicomanagement bij
pensioenfondsen. De commissie wordt voorgezeten door de sleutelfunctiehouder risicobeheerfunctie, die tevens het enige lid is.
Daarnaast is er een toehoorder uit het bestuur. De commissie wordt geadviseerd door het externe bureau AethiQs. Zie pagina 86 voor
de risicoparagraaf en pagina 48 voor het verslag van de sleutelfunctiehouder risicomanagement.
De integriteitscommissie ziet toe op de naleving van de gedragscode en compliance. De commissie heeft in het verslagjaar , mede met
inachtneming van de eigen verklaringen van de verbonden personen, de rapportage 2020 opgesteld. Zie pagina 20 voor het verslag
van de integriteitscommissie.
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Sleutelfunctiehouders
In het verslagjaar heeft het bestuur de sleutelfuncties in het kader van IORP II ingericht.
De heer F. Verschuren is benoemd tot houder van de actuariële sleutelfunctie, naast zijn aanstelling als waarmerkend actuaris.
De heer A.W.J.M. van Bolderen is benoemd tot sleutelfunctiehouder van de interne auditfunctie.
De heer C.J. Esser is benoemd tot sleutelfunctiehouders van de risicobeheerfunctie.
DNB heeft geen bezwaren geuit tegen de benoeming van de sleutelhouders.
Verantwoordingsorgaan
Pf. HAIO kent een verantwoordingsorgaan, dat bestaat uit vier personen, twee afgevaardigden namens de SBOH en twee namens
de LAD. Daarnaast heeft de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH) het recht om een toehoorder voor te dragen.
Momenteel is er geen toehoorder door de LOVAH aangewezen.
Voor het verslag van het verantwoordingsorgaan, zie pagina 59.
Visitatiecommissie
Het intern toezicht van Pf. HAIO wordt uitgeoefend door een Visitatiecommissie. De taken en bevoegdheden van dit orgaan evenals de
samenstelling, benoeming en werkwijze zijn vastgelegd in de statuten van Pf. HAIO en het reglement visitatiecommissie.
In het verslagjaar heeft het bestuur VC Holland opdracht gegeven om Pf. HAIO te visiteren.
De Visitatiecommissie bestond in het verslagjaar uit de heren F. Rijksen (voorzitter), F. Lemkes en J. Nieuwenhuizen.
Voor een samenvatting van het rapport van de visitatiecommissie wordt verwezen naar pagina 55.

Goed Pensioenfondsbestuur
Bestuur
Het bestuur heeft in 2020 17 maal vergaderd. Het bestuur heeft daarnaast twee keer met de visitatiecommissie en zes keer met het
verantwoordingsorgaan overlegd.
De belangrijkste onderwerpen die in de bestuursvergaderingen aan de orde kwamen, zijn:
–

De collectieve waardeoverdracht en liquidatie van Pf. HAIO;

–

Risicomanagement en risicohouding;

–

Transitie uitvoering vermogensbeheer van BND naar AIM;

–

Procedure beroepsarbeidsongeschiktheid;

–

De gevolgen van Covid-19 voor het fonds.

Covid-19
In maart 2020 kreeg Nederland te maken met het Corona-virus (Covid-19). Om overbelasting van de gezondheidszorg tegen te gaan,
heeft de Nederlandse overheid drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. Daarnaast heeft de
Nederlandse overheid maatregelen genomen om liquiditeitsproblemen bij getroffen bedrijven tegen te gaan. De verspreiding van het
virus en de maatregelen tegen verspreiding ervan hebben grote gevolgen op het leven van de mensen en op de ondernemingen van
bedrijven. Er is sprake van een crisis.
Bij het vaststellen van het bestuursverslag is de crisis nog niet ten einde. Voor het bestuur hadden de maatregelen tot gevolg dat er met
name digitaal vergaderd is door het bestuur. Het bestuur heeft zich er van vergewist dat de uitvoerders maatregelen hebben getroffen
om de werkzaamheden op een goede wijze te continueren. Dit geldt voor AZL, Aethiqs en Mazars. Het bestuur heeft op basis van de
informatie vastgesteld dat de continuïteit van de uitvoering gewaarborgd is.
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Toekomst fonds
Eind 2019 heeft het bestuur met cao-partijen en verantwoordingsorgaan besloten dat aansluiting bij SPH een betere pensioenopbouw
voor de deelnemers oplevert. Het bestuur heeft daarvoor besloten dat de toegenomen en nog steeds toenemende regeldruk en de
daarbij behorende kosten evenals de steeds zwaardere deskundigheidseisen die aan bestuursleden worden gesteld met als gevolg dat
het steeds moeilijker wordt om nieuwe bestuursleden vanuit de eigen kring te vinden, redenen zijn om dat het fonds niet zelfstandig te
laten voortbestaan.
In 2020 zijn gesprekken gevoerd met SPH om in eerste instantie de aansluiting van de aios-h per 1 januari 2021 voor de
pensioenopbouw mogelijk te maken. Dit vereiste een aanpassing van de verplichtstelling van SPH. Het Ministerie van Sociale Zaken
heeft hiervoor toestemming gegeven op 8 oktober 2020. Aangezien de keuze voor de toekomstige opbouw een besluit is van caopartijen heeft het bestuur van dit traject alleen kennis genomen.
Daarnaast liep een traject voor de collectieve waardeoverdracht naar SPH. Reeds in april 2020 heeft DNB aangegeven dat er een
alternatief moest komen voor deelnemers die hun pensioenregeling niet wilden omzetten van een DC naar een DB-regeling. Na
een zoektraject werd één partij gevonden die hiervoor een aanbod wilde doen aan Pf. HAIO, namelijk PPI ABN AMRO. Hieruit bleek
na onderzoek echter dat het veel gunstiger was voor alle deelnemers om de opgebouwde pensioenkapitalen over te dragen naar
de PPI ABN AMRO. De reden hiervoor is de hoge dekkingsgraad bij SPH. Waar het voor (gewezen)deelnemers gunstig is om zo’n
hoge dekkingsgraad te hebben, omdat dit een goede financiële positie betekent met kans op toeslagverlening, is dit in geval
van collectieve waardeoverdracht, waarbij Pf. HAIO de aanspraken voor de deelnemers moet inkopen tegen de dekkingsgraad,
ongunstig. Berekeningen toonden aan dat deelnemers op pensioendatum bij de PPI meer overhouden dan bij SPH. Dit gold zowel
in een positief als neutraal scenario. Alleen in een negatief scenario zouden de cijfers bij SPH beter uitpakken, omdat in dat geval de
hoge dekkingsgraad een dempende werking heeft. Daarnaast geeft overdracht naar PPI ABNAMRO een keuze mogelijkheid voor
deelnemers, tot pensioen bij de PPI blijven of na 1 juni 2021 individuele waardeoverdracht naar SPH, of indien van toepassing naar
PFZW, ABP of ander pensioenfonds. Gelet hierop heeft het bestuur van Pf. HAIO besloten om de collectieve waardeoverdracht niet naar
SPH maar naar PPI ABN AMRO uit te voeren ( onder voorbehoud van toestemming door de DNB).
Vervolgens dienden er ook afspraken gemaakt te worden over een kleine groep arbeidsongeschikten die recht hebben op premievrije
opbouw, omdat zij beroepsarbeidsongeschiktheid zijn als BIG-geregistreerde arts. De verzekeraar van de PPI, elipsLife, heeft hier
een offerte voor uitgebracht. Omdat elipsLife tevens de herverzekeraar van Pf. HAIO is voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid en
overlijden, zijn afspraken gemaakt om de verzekering aan te laten sluiten op de herverzekering. ElipsLife zal de verzekering van het
overlijdensrisico voor arbeidsongeschikte deelnemers voortzetten. ElipsLife zal de premiebetalingen ingevolge arbeidsongeschiktheid
voortzetten en voortaan aan PPI ABN AMRO uitbetalen. Een viertal deelnemers die nog verzekerd zijn bij Zwitserleven voor het risico
arbeidsongeschiktheid blijven daar verzekerd. Zwitserleven zal vanaf 1 juni 2021 de premie aan PPI ABN AMRO uitbetalen in plaats van
aan Pf. HAIO.
Sleutelfuncties
Per 13 januari 2019 is de IORP-II richtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.
De Pensioenwet verplicht een pensioenfonds te beschikken over een aantal sleutelfuncties ter ondersteuning van de governance van
het fonds. Het betreft de volgende sleutelfuncties:
–

een risicobeheerfunctie;

–

een intern auditfunctie;

–

een actuariële functie.

De risicobeheerfunctie beoordeelt, monitort en rapporteert over het risicobeheersysteem. Ook heeft de risicobeheerfunctie een
initiërende en adviserende rol bij het vormgeven van het risicobeheer.
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De interne auditfunctie is belast met het uitvoeren van (interne) audits binnen de bedrijfsvoering van het pensioenfonds. De
belangrijkste taak van de interne auditfunctie is het periodiek evalueren van de adequaatheid en doeltreffendheid van de interne
controlemechanismen en andere procedures en maatregelen ter waarborging van de beheerste en integere bedrijfsvoering van het
pensioenfonds.
De actuariële functie heeft een controlerende rol. In het kader van de actuariële functie wordt onder meer toezicht gehouden op het
berekenen van de technische voorzieningen, wordt beoordeeld of de daarbij gehanteerde methodieken en onderliggende modellen,
gebruikte gegevens en aannamen passend zijn en worden, waar nodig, corrigerende maatregelen voorgesteld.
IORP II maakt een onderscheid tussen de houder van een sleutelfunctie en de personele invulling van de daadwerkelijke uitvoering van
de sleutelfunctie, waarbij de houder de eindverantwoordelijkheid blijft houden.
De sleutelfunctiehouders rapporteren periodiek aan het bestuur en aan de visitatiecommissie als de sleutelfunctiehouder tevens
bestuurslid is.
In 2019 zijn de sleutelfuncties ingericht. De heer F. Verschuren is benoemd tot sleutelfunctiehouder actuariële functie, naast zijn functie
als certificerend actuaris bij het fonds.
De sleutelfuncties risicobeheer en interne audit zijn bij bestuursleden neergelegd. De heren C.J. Esser en A.W.J.M van Bolderen zijn voor
de sleutelfuncties risicobeheer respectievelijke interne auditfunctie aangesteld. Per 1 september 2020 zijn zij formeel benoemd. DNB
had geen bezwaar tegen de benoeming van deze sleutelfunctiehouders.
Pensioenfederatie
Het bestuur is sinds 2017 lid van de Pensioenfederatie. Hoewel Pf. HAIO niet van alle diensten en documenten gebruik hoeft te maken
vanwege de omvang en bijzondere positie van de pensioenregeling, acht het bestuur het lidmaatschap van toegevoegde waarde voor
Pf. HAIO.
Herverzekering
Het bestuur heeft in 2017 een andere herverzekeraar voor arbeidsongeschiktheid en overlijden geselecteerd, elipsLife. Dit contract is
stilzwijgend verlengd per 31 december 2019 voor 3 jaar. Over de (her)keuring van arbeidsongeschikte deelnemers zijn procesafspraken
gemaakt met alle betrokken partijen in een bijeenkomst van een afvaardiging van het bestuur met Movir, elipsLife, SBOH en AZL.
De herverzekering is een garantieverzekering. De risico’s in verband met overlijden en voortzetten premieopbouw
arbeidsongeschiktheid zijn herverzekerd. Niet onder de verzekering vallen de verdubbeling van het wezenpensioen indien beide
ouders gelijktijdig overlijden en evenmin als de premiedoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid > 65% de eerste twee ziektejaren voor
zover de deelnemers niet meer in dienst zijn van de SBOH. Ook de jaarlijkse indexatie van de pensioengrondslag met de cao stijging
van de SBOH is niet herverzekerd. De verzekering is gesloten met verzekerde bedragen die mede zijn bepaald tegen een rekenrente
van 1% (vanaf 2020: 0%). De risico’s van afwijking van de rekenrente komen voor rekening van Pf. HAIO. Voor de bekostiging van deze
risico’s is in de balans een voorziening opgenomen.
Fondsdocumenten
In het verslagjaar zijn de volgende fondsdocumenten gewijzigd:
Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (hierna: ABTN)
De ABTN wordt jaarlijks door het bestuur geactualiseerd. In de bestuursvergadering van 4 februari en 10 december2020 is de ABTN
gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn de aanpassingen van de grondslagen en de dekkingsgraad van het fonds en het integraal
risicomanagement. Verder zijn de missie, visie en strategie geactualiseerd, de Commissie Risicobeheer toegevoegd en de transitie van
de beleggingen van BND naar AIM verwerkt.
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Pensioenreglement
Het pensioenreglement is ultimo het verslagjaar 2020 aangepast op de mogelijkheden om de collectieve waardeoverdracht en
premievrije voortzetting van de arbeidsongeschikte deelnemers over te dragen respectievelijk in te kopen. Expliciet is opgenomen
dat de collectieve waardeoverdracht een einde van de deelneming van de pensioenregeling van Pf. HAIO betekent. Verder wordt
de staffel voor de opbouw gefixeerd op 31 december 2020. Het ANW-hiaatpensioen komt te vervallen, omdat dit niet op basis
van de pensioenregeling in te kopen is bij de verzekeraar. Inkoop tegen de regels van de verzekeraar is in het nadeel van de
overige deelnemers. Gelet hierop heeft het bestuur een belangenafweging gemaakt en de ANW-hiaatregeling laten vervallen per
31 december 2020. De stijging van de pensioengrondslag met de cao-loonstijging voor de toekomst tot 68 jaar is evenmin in te kopen.
Gelet hierop is dit aangepast in een stijging van 2,3% per jaar per 1 juli, voor het eerst per 1 juli 2021.
Wet waardeoverdracht klein pensioen
Het bestuur van Pf. HAIO heeft besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid van automatische waardeoverdracht van de
Wet waardeoverdracht klein pensioen. Het streven is gericht op het overdragen van alle opgebouwde kapitalen door middel van een
collectieve waardeoverdracht.
Vervallen zeer kleine pensioenen (€2,00 bruto per jaar of minder)
Vanaf 1 januari 2019 vervallen de pensioenaanspraken van rechtswege bij het einde van de deelneming als het ouderdomspensioen
niet meer bedraagt dan € 2,00 bruto per jaar.
In het boekjaar zijn geen zeer kleine pensioenaanspraken vervallen.
Statuten
De statuten zijn in 2019 voor het laatst aangepast aan de IORP II-wetgeving, de aanpassingen in de Pensioenwet en de
Code Pensioenfondsen. En verder is het mogelijk gemaakt om de zittingstermijnen voor de bestuursleden onder bijzondere
omstandigheden te verlengen, omdat het bestuur het, gelet op het voornemen het fonds te gaan beëindigen, niet wenselijk vindt om
nieuwe bestuursleden aan te trekken en op te leiden. De statuten zijn in januari 2020 door de notaris verleden.
In 2021 zijn de statuten wederom aangepast op aangeven van DNB. De reden hiervoor was dat de overdracht naar een PPI niet
opgenomen was in de statuten.
Uitvoeringsovereenkomst
De uitvoeringsovereenkomst is niet gewijzigd in het verslagjaar. De uitvoeringsovereenkomst is door SBOH opgezegd per
1 januari 2021.
Reglementen Verantwoordingsorgaan en Visitatiecommissie
De reglementen verantwoordingsorgaan en visitatiecommissie zijn in het verslagjaar niet gewijzigd.
Gedragscode
Het bestuur heeft besloten de aangepaste model gedragscode van de Pensioenfederatie niet meer te verwerken. Dit levert geen strijd
op met wettelijke bepalingen. Het bestuur wilde geen tijd of geld besteden aan de wijziging van de gedragscode, maar prioriteit geven
aan de collectieve waardeoverdracht en liquidatie van het fonds.
Geschiktheidsplan
De wijziging van de Beleidsregel Geschiktheid is in het verslagjaar niet overgenomen in het geschiktheidsplan. Het bestuur komt de
wettelijke eisen na, maar wilde in verband met de beperkte toekomst van het fonds hier geen aandacht aan besteden. Wel zijn in het
kader van de herbenoemingen van twee bestuursleden en twee bestuursleden die tot functie van sleutelhouder benoemd zijn, de self
assessments door deze bestuursleden ingevuld en is de geschiktheidsmatrix geactualiseerd.
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Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid behoefde geen aanpassing. De vacatievergoeding is conform het beleid geïndexeerd.
Integraal Dynamisch Beleidsplan
De jaarlijkse evaluatie is wegens andere prioriteiten en de beperkte toekomst van het fonds achterwege gelaten.
Risicomanagementsbeleidsplan
Het risicobereidheidsplan behoefde geen verdere aanpassing in het verslagjaar.
Geschiktheid en evaluatie
Het bestuur heeft de jaarlijkse studiedag laten vervallen om prioriteit te geven aan de collectieve waardeoverdracht en liquidatie van
het fonds. Wel heeft op de geplande dag een overleg van bestuur en verantwoordingsorgaan plaatsgevonden met als belangrijkste
onderwerp de communicatie rondom de transitie. Verder hebben bestuur en verantwoordingsorgaan afgesproken om vanwege de
beperkte toekomst van het fonds de individuele opleidingen en informatiesessies te beperken. Dit beperkt de uitgaven van het fonds,
waardoor er meer geld overblijft voor winstdeling voor de deelnemers.
Zelfevaluatie
Het bestuur heeft besloten de zelfevaluatie in 2020 niet uit te voeren, maar prioriteit te geven aan de collectieve waardeoverdracht
en liquidatie van het fonds. Aangezien het fonds verwacht nog in 2021 te gaan liquideren is afgesproken dat de bestuursleden zeer
terughoudend zouden zijn om opleidingen te volgen om hun deskundigheid op peil te houden/te vergroten.
Diversiteit
Het bestuur streeft ernaar om voor de fondsorganen en bestuur een diversiteit te realiseren waarbij zowel mannen als vrouwen
vertegenwoordigd zijn in de verschillende leeftijdscategorieën. In het verantwoordingsorgaan zitten, conform de diversiteiteisen,
minimaal 1 vrouw en 1 lid onder de 40 jaar. Het bestuur voldoet nog niet aan de diversiteitseisen. In het bestuur zitten 1 vrouw en
5 mannen, maar geen leden onder de 40 jaar. Dit hangt o.a. samen met het feit dat vanwege de duur van de opleiding het niet goed
mogelijk is gebleken bestuursleden vanuit de deelnemersgroep te werven die ook voldoen aan de deskundigheidseisen die aan
bestuursleden moeten worden gesteld en voldoende tijd kunnen besteden aan bestuursactiviteiten. Gelet op het voornemen tot
liquidatie heeft het bestuur besloten geen stappenplan op te stellen. Zie tevens het onderdeel over Code Pensioenfondsen.
Beloningsbeleid
Bestuursleden en Verantwoordingsorgaan
De basis voor het beloningsbeleid is een tijdsbestedingsonderzoek (uit 2018) onder de bestuursleden en de hoogte van de
vergoeding is vastgesteld op basis van het uurtarief van een waarnemend huisarts à € 78,- per uur excl. btw. Bestuursleden krijgen
een vaste vergoeding per jaar, een vacatievergoeding per vergadering en een reiskostenvergoeding. De voorzitter ontvangt voor zijn
inspanningen een extra vergoeding per jaar.
In die gevallen dat individuele bestuursleden extra activiteiten ter hand nemen die anders door derden zouden moeten worden
gedaan kunnen zij dit, na voorafgaande toestemming van het bestuur, afzonderlijk declareren.
De leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen per vergadering een vacatievergoeding en een reiskostenvergoeding welke
gelijk is aan de vacatievergoeding voor bestuursleden. Leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen geen vaste vergoeding per
jaar.
Het totaal van de bestuursvergoedingen wordt verantwoord in de jaarrekening.
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Beloningsbeleid voor derden
Het bestuur heeft met betrekking tot het beloningsbeleid voor uitbestedingspartners beleid vastgesteld dat in overeenstemming is
met artikel 21a van het Besluit FTK.
Het bestuur vindt dat het beloningsbeleid voor uitbestedingspartners zodanig moet zijn dat dit past binnen de maatschappelijke
normen die gelden voor de diensten die voor pensioenfondsen worden verricht en geen prikkels mogen bevatten die aanmoedigen
tot het nemen van meer risico’s. Pf. HAIO toetst dit beleid periodiek bij de uitbestedingspartners, o.a. door te beoordelen of de kosten
die in rekening worden gebracht niet onverklaarbaar zijn toegenomen en zal in die gevallen ook een verklaring vragen aan de
uitbestedingspartners of andere derden.
Beloning ten opzichte van de deelnemers
Binnen de pensioenfondssector is een mogelijk uitgangspunt een vergoeding van 100.000 euro (prijspeil 2018) bij 1 vte (voltijds
equivalent). Voor een bestuurslid bij een klein pensioenfonds geldt een vte van 0,2, voor de voorzitter 0,3. Per bestuurder zou dit
neerkomen op 20.000 euro per jaar en voor de voorzitter op 30.000 euro per jaar.
Ten aanzien van de doelgroep is een mogelijk uitgangspunt de vergoeding voor waarnemers à 78 euro per uur. Bij besteding van 1 dag
per week aan Pf. HAIO, hetgeen met een vte van 0,2 overeenkomt, zou de vergoeding van de bestuursleden op jaarbasis uitkomen op
een bedrag van 32.448 euro (78*8*52). De deelnemers verdienen tussen de 3.086 euro tot maximaal 4.130 euro per maand (cao SBOH
2020). Daar komen onregelmatigheidstoeslag, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, onkostenvergoeding en reiskosten bij.
Het bestuur heeft in het verslagjaar als gevolg van de extra bijeenkomsten en extra werkzaamheden een hogere vergoeding
ontvangen dan in de afgelopen jaren. In 2020 heeft het bestuur ongeveer 15.500 euro gemiddeld per persoon ontvangen. Dit ligt
hoger dan de afgelopen jaren waarin de bestuurders gemiddeld zo’n 9.000 euro per persoon per jaar, exclusief reiskostenvergoeding,
ontvingen. In vergelijking met zowel de pensioenfondssector als de deelnemers, is de vergoeding van het bestuur nog altijd aan de
lage kant.
Gedragscode / Compliance
De integriteitscommissie heeft enkele taken van de compliance officer op zich genomen. De reden dat Pf. HAIO zelf de compliance
op zich heeft genomen, is dat uitbesteding van de compliance naar de mening van het bestuur erg kostbaar is voor de taak die moet
worden uitgevoerd in verhouding tot de omvang en complexiteit van Pf. HAIO.
Jaarlijks bevestigen de leden van het bestuur dat zij de gedragscode hebben nageleefd. De integriteitscommissie heeft ook over 2020
een rapportage opgesteld .
Verslag integriteitscommissie
De integriteitscommissie heeft de nalevingsverklaringen over 2020 uitgevraagd en getoetst of is voldaan aan de gedragscode.
Alle nevenfuncties zijn gemeld en door het bestuur (voorzitter) getoetst. Ook de andere normen, zoals VTE-score, uitnodigingen,
geschenken en belangenverstrengeling zijn getoetst. Hierbij is ook gekeken of de aanbevelingen uit 2019 zijn gevolgd. Vastgesteld
zulks het geval is en dat de gedragscode is nageleefd door alle betrokkenen. De Integriteitscommissie heeft getoetst of de
Gedragscode up to date is, het Integriteitsbeleid, uitbestedingsbeleid en de klachtenregeling, naast ook het risicobeleid en risicobeleid
up to date zijn en de risicoanalyse regelmatig onderwerp van bespreking binnen het bestuur is. De Integriteitscommissie is van oordeel
dat zulks het geval is.
Verder is de integriteitscommissie nagegaan of het bestuur en uitvoeringsorganisatie AZL de AVG-wet- en regelgeving heeft nageleefd.
Vastgesteld is dat zowel het bestuur als AZL veel aandacht hebben voor het onderwerp en acties hebben ondernomen om te voldoen
aan de eisen van de AVG.

20

Toezichthouders
In 2020 zijn aan het pensioenfonds geen dwangsommen of boetes opgelegd. Er is door de toezichthouders DNB en/of AFM
geen bewindvoerder aangesteld of is bevoegdheidsuitoefening van organen van Pf. HAIO gebonden aan toestemming van de
toezichthouder.
In 2017 heeft Pf. HAIO een vrijstelling gevraagd aan AFM voor aanlevering van gegevens aan het Pensioenregister. De kosten om de
ouderdomspensioenen te berekenen en de gegevens aan te leveren aan het Pensioenregister zijn dermate hoog, dat het bestuur,
mede gelet op de verwachte korte toekomsthorizon van het fonds, deze niet in verhouding vindt tot de voordelen van automatische
waardeoverdracht. Daarbij is mede overwogen dat het aanleveren van ouderdomspensioenen aan het Pensioenregister geen
toegevoegde waarde heeft voor de deelnemers, omdat dit fictieve bedragen zal betreffen vanwege inkoop bij een andere uitvoerder
én het verloop van tijd (gemiddeld grofweg nog zo’n 30 jaar tot aan de pensioenleeftijd na afronding van de opleiding). In 2019 heeft
hier nadere correspondentie en (telefonisch) overleg over plaatsgevonden met AFM. Vervolgens heeft AFM een normoverdragende
maatregel opgelegd aan het fonds, omdat niet wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. AFM heeft in 2020 ook geconstateerd dat
er geen scenario’s opgenomen waren op het UPO en in het Pensioenregister. AFM ziet dit als een wettelijke overtreding op dezelfde
grond en dient dan een vervolgmaatregel, te weten een waarschuwing, uit te delen. Naar aanleiding hiervan heeft overleg met AFM
plaatsgevonden. Hieruit volgt dat het fonds moet gaan voldoen aan de wet- regelgeving, tenzij op korte termijn het besluit wordt
genomen dat zij gaat liquideren en de AFM daarvan formeel op de hoogte stelt. In reactie hierop heeft het bestuur van Pf. HAIO
het voorgenomen besluit tot liquidatie aan AFM toegezonden. AFM heeft laten weten dat zij op dit moment geen verdere actie
ondernemen met betrekking tot de niet aangeleverde bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl. Eventuele vervolgmaatregelen
worden pas achterwege gelaten als gebleken is dat er tot de daadwerkelijke liquidatie geen fundamentele veranderingen hebben
plaatsgevonden ten aanzien van de geconstateerde overtreding.
Met DNB was afgesproken dat voor 1 mei 2020 de bevindingen ten aanzien van OPIT opgelost moesten worden, zoals geconstateerd
in 2019 op basis van het jaarlijkse onderzoek niet financiële en integriteitsrisico’s uit 2018. Eind december 2019 was reeds een
voortgangsrapportage OPIT aan DNB toegezonden. DNB heeft ingestemd met de voortgangsrapportage. Vervolgens is met DNB
afgestemd dat de definitieve OPIT-rapportage in juli 2020 ingediend wordt. In mei 2020 is nogmaals een voortgangsrapportage aan
DNB toegestuurd. Naar aanleiding van de definitieve OPIT-rapportage die in juli 2020 is ingediend, heeft DNB laten weten dat zij geen
verdere aanvullende verwachtingen hebben van Pf. HAIO op het gebied van risicomanagement.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Pf. HAIO heeft tijdig de Algemene Verordening Gegevensbescherming geïmplementeerd. In juli 2019 heeft de Pensioenfederatie de
Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen gepubliceerd. De Gedragslijn beoogt een sector breed kader te bieden
voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Gedragslijn is per 1 juli 2019 in werking getreden. Over de
naleving van de Gedragslijn dient vanaf 1 januari 2020 te worden gerapporteerd. Het bestuur heeft kennis van de gedragslijn genomen
en getoetst of het privacy beleid van het fonds aanpassing behoeft. Aangezien het bestuur voldoet aan de wet- en regelgeving, evenals
de uitvoeringsorganisatie AZL, heeft het bestuur in maart 2020 vastgesteld dat naar aanleiding van de verordening geen verdere
aanpassingen noodzakelijk zijn.
Code Pensioenfondsen
De in 2018 herziene Code Pensioenfondsen is wettelijk verankerd. De normen in de Code zijn een aanvulling op wet- en
regelgeving. De normen in de Code zijn weliswaar leidend, maar de Code laat ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van Pf. HAIO.
Pensioenfondsen mogen de Code daarom naleven volgens het ‘pas-toe-of-leg-uit’- beginsel. Afwijken van de norm is dus mogelijk, als
daar een goede reden voor is en hierover verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag.
In het navolgende overzicht zijn de normen van de Code opgenomen waaraan het pensioenfonds in het verslagjaar niet (volledig)
heeft voldaan en de motivatie daarvan.
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Normen uit de Code Pensioenfondsen waarvan door Pf. HAIO is afgeweken in 2020:

Norm-nummer

Inhoud norm

Toelichting op afwijking

15

Het bestuur legt de gewenste cultuur vast

Het bestuur meent dat cultuur een te

en stelt een interne gedragscode op.

vaag begrip is om in heldere woorden
te bevatten; ethiek wordt door tijd en
plaats bepaald. Derhalve acht het bestuur
het niet van toegevoegde waarde
om cultuurbepalingen in de interne
gedragscode op te nemen.

33

In zowel het bestuur als in het VO of het

In het bestuur zitten één vrouw en

BO is er tenminste één vrouw en één man.

5 mannen.

Er zitten zowel mensen van boven als van

Het bestuur besluit geen stappenplan op

onder de 40 jaar in.

te stellen om de diversiteit in het bestuur

Het bestuur stelt een stappenplan op om

verder te bevorderen; het beleid dat in de

diversiteit in het bestuur te bevorderen.

ABTN is geformuleerd volstaat. Het is de
verwachting dat Pf. HAIO nog slechts een
korte tijd zal bestaan, zodat toetreding van
nieuwe bestuursleden niet opportuun is.

34

De zittingsduur van een lid van het

Om de continuïteit en deskundigheid

bestuur, het VO, het BO en raad van

binnen het bestuur te borgen heeft

toezicht is maximaal vier jaar.

het bestuur in 2013 besloten dat de

Een bestuurslid en een lid van het BO

bestuursleden drie keer mogen worden

kunnen maximaal twee keer worden

herbenoemd in plaats van twee keer.

herbenoemd, een lid van de raad van

In 2018 heeft het bestuur besloten

toezicht maximaal één keer.

dat dit ook voor het VO geldt. Het VO

Leden van een visitatiecommissie zijn

ondersteunt het besluit van het bestuur

maximaal acht jaar betrokken bij hetzelfde

en hecht in dit verband aan bestuurlijke

fonds.

continuïteit. In 2019 is statutair vastgelegd
dat onder bijzondere omstandigheden
de maximale zittingsduur, na overleg met
het VO, kan worden verlengd. Dit heeft in
2020 plaatsgevonden; 2 bestuursleden
zouden aftreden na het bereiken van hun
maximale zittingsduur. Omdat het bestuur
voornemens is om het fonds binnen
afzienbare tijd te liquideren , zijn de
heren De Wit en Van Bolderen nogmaals
herbenoemd.

22

De Code Pensioenfondsen 2018 verplicht tot het opnemen van een rapportage in het jaarverslag over de naleving van zeven
omschreven normen (rapportagenormen). Hierna wordt een overzicht gegeven van deze rapportagenormen met de bijbehorende
toelichting.

Rapportagenorm

Voldoet het pensioenfonds aan de

Vindplaats toelichting jaarverslag of

norm?

website

Ja

Pagina 12 en 13 bestuursverslag

Ja

Vanaf pagina 13 bestuursverslag

Norm 5
Het bestuur legt verantwoording
af over het beleid dat het voert, de
gerealiseerde uitkomsten van dit
beleid en de beleidskeuzes die het
eventueel voor de toekomst maakt. Het
bestuur weegt daarbij de verschillende
belangen af van de groepen die bij
het pensioenfonds betrokken zijn. Ook
geeft het bestuur inzicht in de risico’s
van de belanghebbenden op korte
en lange termijn, gerelateerd aan het
overeengekomen ambitieniveau.
Norm 31
De samenstelling van fondsorganen
is wat betreft geschiktheid,
complementariteit, diversiteit, afspiegeling
van belanghebbenden en continuïteit,
vastgelegd in beleid. Zowel bij de aanvang
van een termijn, als ook tussentijds bij de
zelfevaluatie vindt een check plaats.
Norm 33
In zowel het bestuur als in het VO of het

Het pensioenfonds voldoet aan deze norm Pagina 19 bestuursverslag

BO is er tenminste één vrouw en één man.

voor wat betreft het VO.

Er zitten zowel mensen van boven als

Niet voor wat betreft het bestuur en het

van onder de 40 jaar in. Het bestuur stelt

stelt geen stappenplan op omdat het

een stappenplan op om diversiteit in het

pensioenfonds gaat liquideren.

bestuur te bevorderen.
Norm 47
Het intern toezicht betrekt deze Code bij

Ja

Verslag van de Visitatiecommissie

de uitoefening van zijn taak.
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Rapportagenorm

Voldoet het pensioenfonds aan de

Vindplaats toelichting jaarverslag of

norm?

website

Ja

Pagina 12 bestuursverslag

Ja

Pagina 50 bestuursverslag

Ja

Pagina 18 bestuursverslag

Ja

Pagina 24 bestuursverslag

Norm 58
Het bestuur geeft publiekelijk inzicht in
missie, visie en strategie.
Norm 62
Het bestuur legt zijn overwegingen
omtrent verantwoord beleggen vast en
zorgt ervoor dat deze beschikbaar zijn
voor belanghebbenden.
Norm 64
Het bestuur rapporteert in het jaarverslag
over de naleving van de interne
gedragscode (zoals bedoeld in de normen
15 en 16) en deze Code, net als over de
evaluatie van het functioneren van het
bestuur.
Norm 65
Het bestuur zorgt voor een adequate
klachten- en geschillenprocedure die voor

De klachtenregeling staat op de website

belanghebbenden eenvoudig toegankelijk

onder Documenten.

is. In het jaarverslag rapporteert het
bestuur over de afhandeling van klachten
en de veranderingen in regelingen of
processen die daaruit voortvloeien.

De Monitoringscommissie ziet toe op de naleving van de Code Pensioenfondsen. De Stichting Zelfregulering Pensioenfondsen draagt
zorg voor de financiering van de Monitoringcommissie en de Ombudsman Pensioenen namens de pensioensector. Ten behoeve van
deze financiering vraagt de Stichting verplichte bijdragen aan de pensioenfondsen, die actief zijn in Nederland.
Klachten en geschillen
Een deelnemer kan een klacht indienen als deze van mening is dat bij de uitvoering van de pensioenreglementen zijn of haar rechten
zijn geschaad.
In 2020 is er één klacht van een deelnemer ontvangen over de winstdeling in verband met individuele waardeoverdracht. Het bestuur
heeft besloten de deelnemer deels in het gelijk te stellen. De deelnemer is akkoord gegaan met dit besluit en heeft geen verdere
stappen ondernomen.
Bezwaar tegen btw-heffing
In 2015 heeft AZL in overleg met het bestuur bij de Belastingdienst bezwaar aangetekend tegen het besluit btw te heffen over
onder andere de dienstverlening van AZL aan Pf. HAIO. De aanleiding hiervoor is het zogeheten ATP-arrest. Het bezwaar kent twee
invalshoeken. Enerzijds wordt op basis van de inhoud van de pensioenregeling gekeken naar de vraag of de pensioenregeling kan
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worden gezien als gemeenschappelijk beleggingsfonds. Anderzijds gaat het bezwaar in op het begrip beheer: welke diensten kunnen
worden gezien als beheer van een gemeenschappelijk beleggingsfonds? Het bestuur heeft Deloitte gevraagd het bezwaarschrift tegen
de voldoening van btw op de dienstverlening aan Pf. HAIO te motiveren.
Bij brief van 8 februari 2018 heeft de Belastingdienst haar besluit om Pf. HAIO als beleggingsfonds aan te merken verstrekt. Naar
aanleiding van dit besluit is AZL in overleg met de Belastingdienst welke diensten wel en niet vrijgesteld zijn van BTW. Nadat dit is
vastgesteld, zal de facturering hierop worden aangepast en zal tevens de teveel betaalde BTW door AZL worden gestorneerd aan
Pf. HAIO. De Belastingdienst heeft in oktober 2020 een ruling opgesteld. Hieruit volgt dat Pf. HAIO recht heeft op BTW-teruggave. De
uitwerking hiervan vindt de komende tijd plaats tussen AZL en de Belastingdienst.

Pensioenregeling 2020
Kenmerken van de regeling
–

Karakter regeling
De pensioenregeling van Pf. HAIO betreft een “beschikbare premieregeling” (een zuivere DC regeling).
De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:
•

Het ouderdomspensioen, in combinatie met 70% uitgesteld partnerpensioen op de pensioendatum, wordt opgebouwd in
de vorm van een pensioenkapitaal, door gedurende het deelnemerschap maandelijks een leeftijdsafhankelijke netto premie
om te rekenen in participaties in het pensioenvermogen van Pf. HAIO, welke worden toegevoegd aan de reeds opgebouwde
participaties van de deelnemer.

•

De opbouw van de premie bedraagt een percentage van de pensioengrondslag aan de hand van de volgende tabel:
leeftijdsklasse

percentage

20 tot en met 24

7,6

25 tot en met 29

8,8

30 tot en met 34

10,2

35 tot en met 39

11,8

40 tot en met 44

13,8

45 tot en met 49

16,0

50 tot en met 54

18,7

55 tot en met 59

22,0

60 tot en met 64

26,1

65 tot en met 67

30,1

•

De hoogte van de beschikbare premie is vastgesteld op basis van een pensioenleeftijd van 68 jaar.

•

Het deelnemerschap kent een duur die gelijk is aan de duur van de arbeidsovereenkomst bij de SBOH tijdens de opleiding
tot huisarts. Deze opleiding duurt in principe drie jaar. Deze kan korter zijn als er bijvoorbeeld sprake is van vrijstellingen,
maar ook langer bij onder andere parttime werken, aioto- schap (arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker, 6 jaar)
zwangerschapsverlof of ziekte. Na de opleiding zal er in het algemeen sprake zijn van een deelnemerschap bij de Stichting
Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) of het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Het opgebouwde kapitaal zal in het
algemeen worden overgedragen (waardeoverdracht) aan één van deze pensioenfondsen als de dekkingsgraad van dat fonds
dat toestaat.

–

Een gewezen deelnemer heeft na beëindiging van het deelnemerschap het recht waardeoverdracht aan te vragen. Mocht de
gewezen deelnemer geen gebruik maken van het recht tot waardeoverdracht dan blijft het pensioenkapitaal in het pensioenfonds.

Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding Jaarverslag 2020
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–

Pensioenleeftijd
Het pensioenfonds kent een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

–

Pensioensalaris
Het werkelijk genoten bruto maandsalaris van de deelnemer ingevolge de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Stichting
SBOH, vermeerderd met de toegekende vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

–

Franchise
Eén twaalfde deel van het bedrag ter grootte van 10/7 van de AOW-uitkering voor een gehuwde deelnemer, inclusief
vakantietoeslag, dat per 1 januari van een jaar voor dat jaar is vastgesteld.
Voor deeltijdwerkers wordt de franchise vastgesteld naar rato van het deeltijdpercentage. Indien het deeltijdpercentage tussentijds
wijzigt wordt ook de franchise tussentijds aangepast.

–

Pensioengrondslag
De pensioengrondslag bedraagt het pensioensalaris verminderd met de franchise.

Vanaf 1 januari 2021 vindt de opbouw plaats bij Stichting Pensioenfonds Huisartsen.

Uitbestedingsbeleid
Uitbestedingsbeleid
De uitvoering van de werkzaamheden inzake pensioen- en vermogensbeheer is volledig uitbesteed. Bij alle uitbestedingsactiviteiten
conformeert Pf. HAIO zich aan de wettelijke bepalingen en (andere) regelgeving van o.a. DNB en AFM. Pf. HAIO beschikt voor iedere
extern uit te voeren activiteit over een uitbestedingsovereenkomst die voldoet aan het bij of krachtens artikel 34 van de PW bepaalde.
–

Administratie
De (pensioen)administratie van het pensioenfonds wordt sinds 1 januari 2005 uitgevoerd door AZL N.V. te Heerlen. Daarnaast zijn
de ondersteuning en begeleiding van het bestuur en de communicatiecommissie, alsmede de werkzaamheden in het kader van
de jaarverslaglegging, actuarieel advies en bestuursadvisering aan AZL uitbesteed. Het bestuur heeft voor AZL gekozen om alle
dienstverlening omtrent (pensioen)administratie en advies bij één partij neer te leggen.
Om aan de behoefte van het bestuur aan zekerheid en daarmee kwaliteitsgaranties tegemoet te komen, heeft AZL er enkele
jaren geleden voor gekozen om gecertificeerd te worden door middel van een ISAE 3402 en ISAE 3000 rapportage. Het door
AZL gebruikte administratiesysteem (RS systeem) ten behoeve van Pf. HAIO valt eveneens onder deze verklaring. De ISAE 3000
rapportage is het risicomanagementsysteem om de staf en adviesafdelingen (bestuursondersteuning, communicatie, actuariaat,
verslaglegging, grootboek en het SLA proces voor aangesloten pensioenfondsen door een externe partij te laten auditen.

–

Vermogensbeheer
Het bestuur beslist over het vermogensbeheer. De beleggingscommissie voert het beleid uit en geeft het bestuur advies. De
beleggingen in wereldwijd gespreide index beleggingsfondsen zijn in 2020 overgedragen van Brand New Day Vermogensbeheer
N.V. (BND) naar Achmea Investment Management B.V. (AIM). Daarnaast staat een deel van het vermogen op (spaar)rekeningen bij
diverse (systeem)banken.
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–

Adviserend actuaris
Het bestuur heeft AZL aangesteld als adviserend actuaris. De adviserend actuaris maakt jaarlijks een actuarieel verslag. De
adviserend actuaris woont desgewenst de bestuursvergaderingen bij en voorziet het bestuur tijdens de vergaderingen en
desgewenst tussentijds van beleidsmatige (actuariële) adviezen.

–

Adviseur van bestuur
De heer E. Osinga is algemeen bestuursadviseur met als achtergrond actuariaat. Hij woonde de bestuursvergaderingen bij.
Met hem was een overeenkomst van opdracht gesloten in 2017. Het bestuur had de heer Osinga de opdracht gegeven om
countervailing power te geven op de dienstverlening tussen o.a. Pf. HAIO en AZL Actuariaat. Aangezien de heer Osinga Pf. HAIO
goed kent, achtte het bestuur hem de meest aangewezen persoon voor deze taak. Daarnaast adviseert de heer Osinga het
bestuur ten aanzien van overige onderwerpen waaronder herverzekeringen. Gelet op de toekomsthorizon van het fonds is de
overeenkomst met de heer Osinga per 1 juli 2020 beëindigd.

–

Waarmerkend actuaris
Pf. HAIO heeft in 2020 de heer F. Verschuren aangesteld als waarmerkend actuaris, als opvolger van de heer P. Ruigrok en tevens als
sleutelfunctiehouder actuariële functie. Vanaf 2020 is hij werkzaam bij AethiQs B.V.

–

Externe accountant
Het bestuur heeft accountantsbureau Mazars Accountants N.V. (hierna Mazars) aangesteld als de accountant van Pf. HAIO. Mazars
verzorgt de jaarlijkse controle op de jaarrekening en de staten voor DNB. Het bestuur is tevreden over de dienstverlening, welke
jaarlijks wordt geëvalueerd.
De accountant zal (minimaal) eenmaal per jaar in de bestuursvergadering mondeling verslag doen van zijn bevindingen en
controlewerkzaamheden. Tevens legt zij een en ander schriftelijk vast door middel van een accountantsverklaring en een
management letter gericht aan het bestuur.

Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van Pf. HAIO en houdt dan ook toezicht op de door haar gecontracteerde
adviseurs. Periodiek evalueert het bestuur of alle externe deskundigen naar genoegen van het bestuur functioneren en of de
overeenkomsten nog actualisatie behoeven.
ISAE-rapporten AZL en AIM
Zowel AZL als AIM hebben een ISAE 3402 rapportage afgegeven over 2020. Daarnaast heeft AZL tevens een ISAE 3000 rapportage
opgesteld. Het bestuur heeft de rapportages beoordeeld. Het bestuur meent dat door de rapportages voldoende zekerheid is
verkregen dat de verplichtingen die de dienstverleningsovereenkomst tussen AZL en Pf. HAIO enerzijds en AZL anderzijds worden
nagekomen. Het bestuur is dan ook van oordeel dat overall de rapportages ISAE 3402 type ll en 3000 duidelijk zijn en voor het bestuur
het vertrouwen geven dat AZL m.b.t. de overeenkomst die Pf. HAIO, ook in relatie tot de eigen evaluatie van het risicomanagement,
over 2020 in control was en meent dat uit de rapportages voldoende zekerheid is verkregen dat de verplichtingen uit de
dienstverleningsovereenkomsten tussen Pf. HAIO enerzijds en AZL anderzijds worden nagekomen.
BND heeft geen ISAE 3402 verklaring. Ten aanzien van de ISAE 3402 van AIM zijn er geen bevindingen geconstateerd die de
betrouwbaarheid en veiligheid van de dienstverlening van AIM aan Pf. HAIO beperken of in gevaar brengen.
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Communicatie
Communicatiebeleidsplan
Pf. HAIO heeft een vijfjarig communicatiebeleidsplan. In 2017 is in een aparte sessie met bestuur en verantwoordingsorgaan het
beleidsplan voor de periode 2017 tot en met 2021 vastgesteld. Het plan gaat over de periodieke, structurele communicatie en beschrijft
de strategie en visie van Pf. HAIO op de communicatie met haar doelgroepen. In het verslagjaar is een transitiecommunicatieplan
opgesteld om de deelnemers te informeren over de collectieve waardeoverdracht en liquidatie van het fonds.
Pf. HAIO stelt jaarlijks de communicatiekalender vast, waarin de communicatie-activiteiten voor het desbetreffende jaar zijn
opgenomen.
Pf. HAIO wil gezien worden als een betrouwbaar en kostenbewust pensioenfonds. Deze kernwaarden zijn richtinggevend voor de
communicatie. Dit betekent dat de (gewezen) deelnemers de informatie ontvangen die nodig is, zodat zij weten wat nu relevant is
en wat ze zelf moeten doen. Pf. HAIO communiceert daartoe tijdig de relevante inhoud op het juiste moment op een transparante,
begrijpelijke en duidelijke manier.
Pensioen 1-2-3 en Pensioenvergelijker
Pensioen 1-2-3 is een digitaal communicatiemiddel dat iedere pensioenuitvoerder op grond van de Wet pensioencommunicatie moet
gebruiken. Dit document bestaat uit drie lagen. De deelnemer krijgt gelaagde informatie over zijn pensioenregeling. Laag 1 bevat een
beknopte weergave van de pensioenregeling. In laag 2 worden de onderdelen uit laag 1 uitgebreider beschreven. Laag 3 bestaat uit
documenten die bij de regeling horen, bijvoorbeeld het pensioenreglement. De Pensioen 1-2-3 van Pf. HAIO is op de website te vinden.
Pensioenuitvoerders moeten vanaf 30 september 2019 meer gegevens aanleveren bij het Pensioenregister en mijnpensioenoverzicht.
nl. Pf. HAIO levert geen gegevens aan het Pensioenregister, omdat Pf. HAIO alleen beschikt over cijfers over de pensioenkapitalen van
de deelnemers.
Nieuwsbrief
Pf. HAIO verspreidt periodiek een digitale nieuwsbrief onder de deelnemers.
Website
In het verslagjaar heeft de communicatiecommissie de website –www.pf-haio.nl–-geactualiseerd.
Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
Het UPO is uitgebreid met informatie over de werkgeverspremie en werknemerspremie die in rekening is gebracht. Dit is een
verplichting die volgt uit de implementatie van IORP II in de Nederlandse wetgeving.
Vanaf 2020 dient het UPO te worden uitgebreid met een navigatiemetafoor, waarmee de deelnemers over het bereikbare pensioen
en de gewezen deelnemers over het opgebouwde pensioen in drie scenario’s (pessimistisch, neutraal en optimistisch) worden
geïnformeerd. Pf. HAIO is op grond van de huidige afspraken met AZL niet in staat aan deze verplichting te voldoen. Gelet op de korte
toekomsthorizon van Pf. HAIO, achtte het bestuur het ook niet verantwoord hier in te investeren en hoge kosten te maken. Bij het
versturen van de UPO’s per 31 december 2019 is alsnog aan AZL en ABN AMRO gevraagd of zij in staat zijn om de scenario’s voor het
fonds te berekenen. Beide partijen hebben aangegeven dat zij hiervoor onvoldoende capaciteit beschikbaar hebben.
De (gewezen) deelnemers hebben in september 2020 hun UPO per 1 januari 2020 ontvangen.
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Transitiecommunicatie
In 2020 zijn de deelnemers periodiek geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de overgang naar de SPH, de collectieve
waardeoverdracht naar de PPI ABN AMRO pensioenen en de voorgenomen liquidatie van het fonds. De aanvang was een bericht
van de werkgever SBOH op 7 januari 2020 over de mogelijke aansluiting van aios -h bij de beroepspensioenvereniging van SPH. Dit is
feitelijk geen communicatie van het pensioenfonds, maar het fonds is wel ondersteunend geweest bij de opstellen van het bericht.
Er is een zeer goede respons op deze e-mail gekomen; meer dan 80% van de aangeschreven aios heeft zich aangesloten bij de
beroepspensioenvereniging van SPH.
In oktober 2020 hebben alle (gewezen) deelnemers een brief ontvangen over de collectieve waardeoverdracht naar de PPI ABN AMRO
pensioenen. In december 2020 is in een brief aan de (gewezen) deelnemers uitgelegd waarom de collectieve waardeoverdracht is
uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 juni 2021. In december 2020 was nog een mogelijkheid om vragen te stellen aan het bestuur via
een ZOOM-meeting. Slecht 1 deelnemer had zich hiervoor opgegeven. Deze is persoonlijk benaderd. Om die reden werd de meeting
gecanceld.
Tot slot is op de website een aparte pagina aangemaakt met informatie over collectieve waardeoverdracht en liquidatie. Deze is
doorlopend beschikbaar voor de deelnemers.

Financiële positie van Pf. HAIO
Het pensioensysteem betreft een “beschikbare premieregeling gericht op het opbouwen van een pensioenkapitaal voor de deelnemer”
(een zuivere DC regeling). Ter dekking van de opbouw van deze pensioenkapitalen wordt in het pensioenfonds een technische
voorziening aangehouden. Het partnerpensioen, het wezenpensioen en de premie bij arbeidsongeschiktheid zijn herverzekerd op
risicobasis.
Technische Voorziening (TV )
De technische voorziening wordt gevormd door gelden, beschikbaar voor de opbouw van de pensioenkapitalen. Bij de berekening
van de technische voorziening wordt geen rekening gehouden met sterftekansen en een interestverwachting. Tijdens de duur van
het deelnemerschap worden de beschikbare premies voor de opbouw van het pensioenkapitaal, toegevoegd aan de technische
voorziening.
Bij beëindiging van het deelnemerschap wordt de voorziening overgedragen naar een ander pensioenfonds dan wel blijft, sinds een
verplichte overdracht van het pensioenkapitaal naar een verzekeraar niet meer kan, het pensioenkapitaal in het pensioenfonds tot
moment van pensionering.
De beleggingsrisico’s die verband houden met de opbouw van het pensioenvermogen zijn voor rekening van de deelnemer. In 2020
is geconstateerd dat het fonds een voorziening moet aanhouden voor de inkoop van de premievrijstelling van de deelnemers die
arbeidsongeschikt zijn. Hier staat de verplichting van de herverzekeraar tegenover om de verzekerde premie uit te betalen.
De gevolgen van COVID-19
COVID-19 heeft grote impact en volatiliteit op de financiële markten in 2020. In het voorjaar lieten de beurzen wereldwijd forse
verliezen zien en ook daalde de marktrente significant. Als gevolg van deze ontwikkelingen daalde de dekkingsgraad van het fonds
ultimo eerste kwartaal met circa 9,29%-punt. In de maanden erna herstelden de financiële markten zich maar de rente bleef laag,
mede door het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. De invoering van de nieuwe prognosetafel AG2020 had een
zeer beperkte invloed op de dekkingsgraad, vanwege het jonge deelnemersbestand van het fonds. In de loop van 2020 steeg de
dekkingsgraad weer naar 113,6%.
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(Beleids)dekkingsgraad
Sinds de invoering van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad leidend voor alle beleidsmaatregelen. De beleidsdekkingsgraad is het
gemiddelde van de feitelijke dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden en is daarmee minder afhankelijk van dagkoersen. Alle
beleidsmaatregelen moeten gebaseerd zijn op deze beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van Pf. HAIO bedroeg ultimo
2020 112,5% (ultimo 2019 was dit 116,9%).
Het verloop van de feitelijke dekkingsgraad in het verslagjaar zag er als volgt uit:

				
Feitelijke
		 Pensioen		

Technische

dekkings-

vermogen voorziening

graad 2020

Primo		31.502

26.954

116,9%

Beleggingsopbrengsten		476

595

-0,8%

Premie		6.841

6.393

-1,9%

Waardeoverdrachten		-3.464

-3.464

2,5%

Kosten		0

0

0,0%

Uitkeringen		0

0

0,0%

Kanssystemen		639

843

-1,3%

Toeslagverlening		0

0

0,0%

0

812

-3,4%

Andere oorzaken		1

1

0,0%

Ultimo 2020		35.995

32.134

112,0%

Overige mutaties TV		

Reële dekkingsgraad
Daarnaast is de reële dekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. De reële
dekkingsgraad is de beleidsdekkingsgraad gedeeld door de dekkingsgraad waarbij volledige prijsindexatie is toegestaan. Ultimo
2020 bedroeg de reële dekkingsgraad 108,6% (ultimo 2019 was dit 113,3%). Ultimo 2020 bedroeg de marktwaardedekkingsgraad
(= de waarde van de beleggingen en de waarde van de verplichtingen worden beide berekend met behulp van de marktrente) 111,7%
(ultimo 2019: 116,7%).
Herverzekering
De risico’s voortvloeiend uit de aangegane pensioenverplichtingen voor de nabestaanden en de premieovername bij
arbeidsongeschiktheid zijn herverzekerd bij elipsLife AG. De verhoging van pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar is verwerkt in een
aanhangsel bij de overeenkomst tussen Pf. HAIO en elipsLife. De herverzekering omvat in 2020 het volgende:
–

Partnerpensioen
De herverzekeringsdekking omvat de contante waarde van de aanspraken op een levenslang partnerpensioen. De herverzekering
vindt plaats in de vorm van een risicokapitaal en is op basis van een onbepaalde partnerdekking. Voor alle deelnemers wordt een
overlijdensrisicokapitaal in herverzekering gegeven en bij overlijden van de deelnemer zal dit risicokapitaal worden uitgekeerd,
ongeacht het feit of de deelnemer een partner achterlaat. Indien de deelnemer geen partner achterlaat komt dit risicokapitaal ten
gunste van het pensioenfonds. Het uitgekeerde risicokapitaal dient aangewend te worden voor aankoop van een direct ingaande
levenslange lijfrente op het leven van die partner.
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De grondslagen voor de berekening van het risicokapitaal bij overlijden op basis van een levenslang partnerpensioen zijn:

–

•

Sterftetafel AG prognosetafel 2020;

•

Rekenrente 0%;

•

Vast leeftijdsverschil tussen man en vrouw van drie jaar, waarbij de man drie jaar ouder is dan de vrouw;

•

1% samengesteld stijgende uitkeringen.

Wezenpensioen
Het overlijdensrisico voortvloeiende uit de reglementaire aanspraken op wezenpensioen wordt op rentebasis herverzekerd tot
leeftijd 18 jaar. Aan de berekening van het premietarief liggen de volgende grondslagen en veronderstellingen ten grondslag:

–

•

Sterfte, bij het uit te keren wezenpensioen, nihil;

•

Rekenrente 0%;

•

3% samengesteld stijgende uitkeringen.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
De herverzekeringsdekking omvat bij beroepsarbeidsongeschiktheid als arts waarvoor een BIG-registratie nodig is, langer dan
twee jaar voor een percentage boven 65% een uitkering van een jaarlijkse rente ter grootte van de staffelpremie ter waarborging
van de opbouw van pensioenvermogen voor ouderdomspensioen in combinatie met 70% uitgesteld partnerpensioen. De
arbeidsongeschikte deelnemer blijft deelnemer in de zin van het pensioenreglement. Dit betekent mede dat de dekkingen
voor de beoogde aanspraken op partner- en wezenpensioen door Pf. HAIO bij de herverzekeraar zijn ondergebracht. De
pensioengrondslag en het bedrag van het eventuele Anw-hiaatpensioen worden na toekenning van de premievrijstelling
geïndexeerd met hetzelfde percentage als waarmee de salarissen stijgen ingevolge de collectieve arbeidsovereenkomst voor
SBOH.

–

Winstdeling
Eventuele winstdeling voortkomend uit herverzekering komt ten gunste van het resultaat van het pensioenfonds.

Financiering
De financiering van de pensioenkapitalen geschiedt op basis van beschikbare premie. De financiering van de risicokapitalen bij
overlijden en van het wezenpensioen geschieden op basis van risicopremies. De dekking van premieovername van de beschikbare
premie bij arbeidsongeschiktheid geschiedt tegen een risicopremie.
De premies worden geacht toereikend te zijn voor de opbouw van de pensioenkapitalen, de risicodekkingen en de kosten van Pf. HAIO.
Jaarlijks worden de hoogtes van de premies getoetst door de adviserend actuaris.
De premie die de werkgever afdraagt bedraagt 8,5% van het pensioensalaris, waarvan 6% voor rekening van de werkgever en 2,5% voor
rekening van de werknemer komt.
Premie
De verschuldigde premie bedraagt een percentage van het pensioensalaris. Deze premie wordt toegedeeld aan de volgende
componenten:
–

Ouderdomspensioen
De premie voor de opbouw van het pensioenkapitaal, bestemd voor de aankoop op de pensioendatum van ouderdomspensioen
(in combinatie met 70% uitgesteld partnerpensioen).

–

Partner- en wezenpensioen
De premie voor de herverzekering van het partnerpensioen en de premie voor de herverzekering van het wezenpensioen.
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–

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
De premie voor de overname van de premiebetaling van deelnemers die arbeidsongeschikt zijn geworden. Het
arbeidsongeschiktheidsrisico is op basis van een jaarlijkse rente herverzekerd bij een verzekeringsmaatschappij.

–

Kosten
De kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de pensioenregeling conform de eisen die daaraan gesteld worden door de
toezichthouders.

		2020		2019
Premiebijdragen van werkgevers en werknemers voor kosten
herverzekering en pensioen- en uitvoeringskosten				
Pensioenpremie werkgevers
Pensioenpremie werknemers

1.325		

1.240

552		

516

		1.877		1.756
Bijdragen voor risico (gewezen) deelnemers				
Premies pensioensparen		

6.601		6.355

Kostendekkende premie

8.101		

7.535

Beschikbare premie

8.478		

8.111

De kostendekkende premie is als volgt samengesteld:				
–

Spaarpremie

–

Inleg door arbeidsongeschikte deelnemers 1)

6.618		6.339
-94		-81

–

Risicopremies

591		566

–

Kosten

–

Solvabiliteitsbuffer

915		643
2)

71		68
8.101		7.535

Kostendekkende premie
Artikel 129 van de Pensioenwet schrijft voor dat de pensioenpremie die Pf. HAIO ontvangt minstens gelijk moet zijn aan
de kostendekkende premie zoals berekend conform de ABTN, tenzij aan de voorwaarden ten aanzien van de hoogte van
beleidsdekkingsgraad, indexatie en ongedaanmaking van kortingen is voldaan.
De kostendekkende premie is gelijk aan de hierboven bedoelde premie. Na afloop van een boekjaar blijkt of er sprake is van een
overschot of tekort op de premie. Het verschil zal afhankelijk zijn van de gemiddelde leeftijd van het deelnemersbestand en het
rendement op de beleggingen. Een kleine wijziging in het deelnemersbestand heeft invloed op de hoogte van het staffelpercentage
en dus op de daarop gebaseerde premie voor de opbouw van het pensioenvermogen.

1)

Dit betreft de DC inleg voor rekening van het fonds voor AO-ers en de zieke deelnemers, waarvoor nog geen premievrijstellingsrentes worden ontvangen (hierin is ook de
cao-loonstijging meegenomen).

2)
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1% van de som van spaarpremie met correctie premievrije doorbouw en risicopremies.

Een overschot op de kostendekkende premie leidt tot een toevoeging aan de algemene reserve en een tekort op de kostendekkende
premie tot een onttrekking aan de algemene reserve.
Voorziening
Sinds 2018 heeft Pf HAIO een bestemmingsreserve voor aanvullende kosten van arbeidsongeschikten. Daarin is naast de
toekomstige claims in het kader van de herverzekering een bedrag opgenomen voor de aanvullende kosten van het fonds: stijging
van de pensioengrondslag volgens de CAO c.q. 2,3%, niet herverzekerde verhoging van de pensioenrichtleeftijd zoals in het
pensioenreglement verwoord.
Evenals in 2019 is een voorziening opgenomen voor liquidatiekosten.
Algemene reserve
Aan deze reserve wordt jaarlijks het totale resultaat toegevoegd of onttrokken.
Het minimaal aan te houden bedrag aan algemene reserve is 5% van de technische voorziening. Het gewenste normbedrag aan
algemene reserve, na winstdeling aan deelnemers, bedraagt 12% van de technische voorziening, met een bandbreedte van 25%. Dat
wil zeggen dat in het kader van het winstdelingsbeleid de ruimte bestaat tot het aanhouden van een algemene reserve tussen de 9%
en 15% van de technische voorziening. Voor het gedeelte daarboven wordt een separate winstdelingsreserve gevormd.
Het verschil tussen het gewenste normbedrag aan algemene reserve en het minimaal aan te houden bedrag aan algemene reserve
wordt aangeduid als vrije algemene reserve. Het deel van de vrije algemene reserve kan risicovol(ler) worden belegd. De belegging van
de winstdelingsreserve kan eveneens risicovoller worden belegd.
Na afloop van een kalenderjaar zal het bestuur besluiten of uit de ruimte in de algemene reserve een bedrag ter beschikking gesteld
kan worden in de vorm van resultatendeling aan de aan het eind van het afgelopen boekjaar aanwezige deelnemers en gewezen
deelnemers. De verdeling vindt plaats naar rato van de opgebouwde pensioenkapitalen van de (gewezen) deelnemers per 31 maart
van het daaropvolgend boekjaar.
Winstdeling HAIO
Het bestuur van Pf. HAIO heeft besloten om over 2019 geen winstdeling toe te kennen. De reden was dat in maart 2020 veel
onzekerheid over de ontwikkeling van het vermogen van het fonds was als gevolg van de wereldwijde epidemie en de effecten op de
beurs. Daarnaast wilde het bestuur ruimte overhouden voor de inkoop van alle verplichtingen bij de collectieve waardeoverdracht en
de inkoop van de premievrijstelling van de arbeidsongeschikte deelnemers. Over 2020 wordt in afwijking van de procedure het besluit
over de winstdeling uitgesteld van maart naar april 2021.
Winstdeling herverzekering
ElipsLife heeft over 2019 een winstdeling uitgekeerd van 24,355% (92.116,74 euro). Momenteel is het niet mogelijk een realistische
schatting te maken van de hoogte van de winstdeling over het boekjaar 2020.
BTW
Aangezien het overleg tussen AZL en de Belastingdienst over welke diensten vrijgesteld worden van BTW nog niet is afgerond, is er
nog geen BTW aan Pf. HAIO gestorneerd. Mede daardoor kan ook de hoogte van de mogelijke teruggave van betaalde BTW (nog) niet
worden vastgesteld.
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Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Pf. HAIO wil transparant zijn met betrekking tot de uitvoeringskosten. Conform de Aanbevelingen uitvoeringskosten van de
Pensioenfederatie publiceert Pf. HAIO de kosten van het pensioenbeheer, vermogensbeheer en transactiekosten in dit bestuursverslag.
Met het hierna volgend overzicht geeft Pf. HAIO gevolg aan de voornoemde aanbevelingen.
In dit overzicht worden de kosten als volgt gerapporteerd:
De kosten van pensioenbeheer in euro per deelnemer en ex-deelnemer in afwachting van waardeoverdracht ;
De kosten van het vermogensbeheer in % van het gemiddeld belegd vermogen;
De transactiekosten in % van het gemiddeld belegd vermogen.

		 2020		2.019
Pensioenbeheer (pensioenuitvoeringskosten in euro per deelnemer)		

238,90		

185,30

Kosten van het pensioenbeheer (x € 1.000 inclusief btw) bestaan uit:				
–

Bestuurskosten		118		 89

–

Pensioenuitvoeringskosten		792		546

–

Toezichtskosten		5		8

		915		643
Kosten in % van het gemiddeld belegd vermogen		

3,41%		

2,79%

Kosten pensioenbeheer
De pensioenuitvoeringskosten zijn in 2020 toegenomen ten opzichte van 2019. De stijging van de kosten pensioenbeheer is o.a. het
gevolg van de aanpassing van het jaarwerk 2019 en de herberekeningen over 2018.
Kosten van het pensioenbeheer bestaan uit de kosten van uitbesteding, bestuurskosten en de kosten van toezicht. De totale kosten
bedragen € 915.000,- (2019: € 643.000,- )
Om de kosten per deelnemer te berekenen is het aantal deelnemers gedefinieerd als de som van het totaal aantal deelnemers en
gewezen deelnemers in afwachting van de waardeoverdracht van Pf. HAIO ultimo 2020. De kosten van het pensioenbeheer zijn in 2020
toegenomen ten opzichte van 2019.
Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een toename van de kosten voor actuarieel advies én de bestuurskosten. Door de
sterke toename van wet- en regelgeving en de voorbereidingen van de CWO en voorgenomen liquidatie is de tijdsbesteding voor
algemeen beheer en bestuur sterk geïntensiveerd en ook diende er vaker advies te worden ingekocht.
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Vermogensbeheer (x € 1.000)

		Transactie-

Transactie-

		

kosten

		

excl. aan-

aan- en

Beheer- en verkoop-

verkoop-

kosten

beheer

kosten

totaal

kosten

2020

kosten

kosten		

kosten

Totale

Transactie vermogens-

Kosten per beleggingscategorie					
Aandelen

15

15

8

23

38

Vastrentende waarden

7

2

7

9

16

Overige beleggingen

0

0

0

0

0

22

17

15

32

54

Totaal kosten toe te wijzen aan categorieën
Overige vermogensbeheerkosten
Kosten fiduciair beheer
Overige kosten

25				
25
0				0

Totaal overige vermogensbeheerkosten

25				
25

Totaal kosten vermogensbeheer

47

17

15

32

79

		2020		2019
Kosten in % van het gemiddeld belegd vermogen		

0,30%		

0,33%

Transactiekosten in % van het gemiddeld belegd vermogen		

0,20%		

0,00%

Totale kosten in % van het gemiddeld belegd vermogen		

0,50%		

0,33%

Kosten vermogensbeheer
Het bestuur heeft het vermogen vanaf 22 april 2020 voor een deel ondergebracht bij AIM. AIM belegt in opdracht van Pf. HAIO in
indexfondsen. De kosten van indexbeleggen zijn aanzienlijk lager dan van actief beheerde beleggingsfondsen. Bovendien worden er
minder transacties uitgevoerd.
Voor het beheer bij BND tot overdracht naar AIM betaalde Pf. HAIO €12.000. Voor beheer vergoeding en rapportages betaalt Pf. HAIO
€ 7.500 + BTW per kwartaal. De kosten binnen de diverse fondsen zijn conform opgave van AIM.
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Dekkingsgraad
De dekkingsgraad vóór winstdeling daalt in 2020 (zie onderstaande tabel):

		2020		2019
Voorziening toekomstige opbouw bij arbeidsongeschiktheid
IBNR Voorziening
Voorziening voor toekomstige kosten
Technische voorziening voor risico deelnemers

3.541		

2.525

377		

371

1.333		

507

26.883		

23.551

Totale voorziening		32.134		26.954
Aanwezige solvabiliteit		3.861		4.548
Dekkingsgraad		112,0%		116,9%

Er is besloten om geen winstdeling beschikbaar te stellen in 2020.
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Actuariële analyse resultaat

		2020		2019
Beleggingsopbrengsten

476		2.337

Interesttoevoeging technische voorzieningen

-595		

Resultaat beleggingsopbrengsten		
Ontvangen premies

-174

-119		

8.478		

8.111

Risicopremie

-591		-544

Spaarpremie

-6.524		-6.258

In premie opgenomen voor inkoop directe kosten

-915		

2.163

-643

Resultaat premies		448		666
In premie opgenomen voor inkoop directe kosten

915		

643

Kosten verslagjaar (excl kosten vermogensbeheer)

-915		

-643

Resultaat kosten		0		0
Resultaat op sterfte		

-91		

2

Resultaat op arbeidsongeschiktheid		

-113		

-734

Overige mutatie technische voorziening		

-812		

-841

Totaal resultaat		

-687		

1.256
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Verzekerdenbestand

		 Actieve

Gewezen

		deelnemers

deelnemers

Totaal

1.151

3.470

Stand per 31 december 2019		

2.319

Mutaties door:
Nieuwe toetredingen		

750

0

750

Ontslag met premievrije aanspraak		

-689

689

0

Waardeoverdracht en premievrije aanspraak			

-384

-384

Overlijden		 -1		-1
Andere oorzaken		

-14

9

-5

Mutaties per saldo		

46

314

360

Stand per 31 december 2020		

2.365

1.465

3.830

Risicomanagement
Risico- en rendementsdenken
Het risico- en rendementsdenken maakt integraal onderdeel uit van het proces van beheerste en integere bedrijfsvoering en
besluitvorming aan de bestuurstafel. Het onderwerp risicomanagement staat op de agenda van elke bestuursvergadering.
Het Pf. HAIO beschikt over een integraal risicomanagementbeleid en heeft conform IORP II een sleutelfunctiehouder risicobeheer
benoemt. Deze functionaris is tevens voorzitter van de commissie risicobeheer. In de visie van het fonds dient risicomanagement
passend te zijn bij de strategie, cultuur en beleidscyclus van het fonds. Binnen het risicomanagementkader van Pf. HAIO hanteren
wij vier kernprocessen die leidend zijn voor de inhoud en het proces van het risicomanagement, op basis van het RAVC denk- en
werkmodel.

Kernprocessen van het

Inhoudelijk bezien

Pf. HAIO

Het inrichtingsvraagstuk voor risico- en

Aandacht voor het fonds, eigenaarschap,

rendementsdenken

mandateren en delegeren als het gaat

risicomanagement
Risico governance

om risico- en rendement door de gehele
uitbestedingsketen en interne organisatie
en de partijen die ook toezicht houden op
Pf. HAIO.
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Kernprocessen van het

Inhoudelijk bezien

Pf. HAIO

De methodologische kant of te

Risico-rendementsdenken moet

wel, wat is de blauwdruk waarlangs

toegevoegde waarde creëren

risicomanagement in de organisatie

vanuit de strategie en dagdagelijkse

in opzet, bestaan en werking wordt

werkzaamheden. Nadenken over wat ons

besproken?

handelen betekent is cruciaal voor wie wij

risicomanagement
Risicostrategie

zijn als pensioenfonds.
Risicoprocessen

De monitorings- en evaluatiekant van

Risico-en rendementsdenken moet

de risico’s in rapportage en planning en

niet als apart domein (silo) in het. fonds

control cyclus.

opgezet worden. Het maakt binnen Pf.
HAIO integraal uit van alles wat wij doen.

Risicobewustzijn

De bewustwordingskant en dat

Wij geloven binnen Pf. HAIO in de kracht

risicomanagement integraal onderdeel is

van onze mensen (in het fonds en bij

van ons denken, handelen en leiderschap.

onze uitvoeringsorganisaties en dat zij
goed kunnen inschatten wat het effect
kan zijn van een risico). Natuurlijk zijn
er randvoorwaarden waar wij als fonds
gezamenlijk aan moeten voldoen.
En binnen deze randvoorwaarden
(zogenaamde stoepranden,
risicobereidheidsprincipe) is er veel eigen
inzicht mogelijk. Dit is een belangrijke
culturele waarde ook vanuit het risico- en
rendementsdenken.

Uiteindelijk dient het risicomanagementsysteem en het risicomanagementkader doelmatig te zijn en ondersteunend te zijn bij de
strategie van het fonds.
Risicoprofiel
De doelstellingen en ambities van het pensioenfonds staan omschreven in de statuten en de ABTN. Het risicomanagement richt
zich derhalve op die doelstellingen en ambities. In de visie van het bestuur leidt goed risicomanagement tot een versterking van de
legitimiteit van het fonds en kunnen de deelnemers transparant inzicht krijgen waar het risico ligt bij Pf. HAIO.
Het vorenstaande impliceert dat het bestuur prioriteit geeft aan de beheersing van die risico’s, die in eerste instantie een grote
financiële impact op Pf. HAIO kunnen hebben.
Het bestuur van Pf. HAIO heeft in 2020 opnieuw haar strategische, operationele en thematische risico’s besproken en vastgelegd. De
strategische risico’s hebben zowel een intern (fondsniveau) als extern karakter (markt). De strategische risico’s zijn onder te verdelen
naar intensivering van de wet- en regelgeving en de druk hiervan op het fonds, de eisen aan een geschikt bestuur en de volatiliteit
van de financiële markten. De operationele risico’s zijn ook terug te herleiden naar het risicomodel van DNB en er is voor een aantal
risicocategorieën scenario’s vastgesteld (‘schokken’). Hieronder een opgave van de risico’s van ons fonds.
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Financiële risico’s
Algemeen
Solvabiliteitsrisico
Het belangrijkste risico voor pensioenfondsen betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat Pf. HAIO niet beschikt over voldoende
vermogen om de verplichtingen te dekken. Het solvabiliteitsrisico bestaat uit de volgende risicocategorieën:
–

Renterisico (S1);

–

Zakelijke waarden risico (S2);

–

Valuta risico (S3);

–

Grondstoffenrisico (S4);

–

Kredietrisico (S5);

–

Verzekeringstechnisch risico (S6);

–

Liquiditeitsrisico (S7)

–

Beleggingsrisico (S10).

Voor Pf. HAIO zijn het renterisico (S1), het zakelijke waardenrisico (S2), het valutarisico (S3), het kredietrisico (S5), het
Verzekeringstechnisch risico (S6), het liquiditeitsrisico (S7) en het beleggingsrisico (S10) van toepassing.
Renterisico (S1)
Het renterisico, waarbij de onderliggende waarde gevoelig is voor wijzigingen in de rentestand, speelt een rol bij de beleggingen in
de obligatiefondsen en bij de liquide middelen die Pf. HAIO bij de banken aanhoudt. Het bestuur verwacht dat op de korte termijn de
rente (extreem) laag blijft. De rente op liquide middelen zal negatief blijven.
Marktrisico (S2):
Het marktrisico is het risico dat de deelnemers van Pf. HAIO lopen dat wijzigingen in marktomstandigheden invloed hebben op het
beleggingsresultaat. Het bestuur is van mening dat het marktrisico in principe niet voorspelbaar is. Op de korte termijn spelen er
twee zaken. De Financiële markten zijn zeer volatiel ten gevolge van de wereldwijde Corona crisis, daarnaast speelt de voorgenomen
liquidatie en de CWO per juni 2021 een rol bij de risicobeoordeling van de zakelijke waarden. Met andere woorden op welk moment dit
jaar gaat het Pf. HAIO zijn zakelijke waarden liquide maken enerzijds om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen die volgen
uit de CWO. Aan de andere kant moet er continu een risicoafweging gemaakt worden op welk moment het risico op koersverlies door
de zakelijke waarden aan te houden te groot wordt in relatie met de situatie waarbij de zakelijke waarden verkocht worden en er een
gering renterisico op de liquiditeiten gelopen gaat worden.
De beleggingscommissie voert het beleggingsbeleid van Pf. HAIO uit in opdracht van het bestuur. Gegeven de financiële ruimte
als basis voor de risicobereidheid van het totaal vermogen minus 105% van de technische voorziening plus de te verwachten
renteopbrengst van deposito’s is een navolgende beleggingsmix opgesteld. Deze beleggingsmix geldt voor het totale vermogen.
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Categorie Beleggingen

Bandbreedte
Van

Tot

I.

Aandelenfondsen

25%

50%

II.

Overheidsobligatiefondsen - toekomstige duur van :S 10 jaar

10%

25%

III.

Bedrijfsobligatiefondsen - toekomstige duur van :S 10 jaar

0%

15%

IV.

Liquiditeiten - spaarrekeningen en deposito's

25%

60%

In de gekozen beleggingsmix is rekening gehouden met een gemaximeerde risicobereidheid, waarbij is uitgegaan dat in enig jaar een
maximale waardedaling van 25% in aandelen en 10% in obligaties tot de mogelijkheden behoort. Gegeven het hiervoor gestelde zal
een adequaat beleggingsbeleid noodzakelijk zijn; een beleid waarbij, ook al vanwege de CWO per juni 2021, met instemming van de
DNB een tijdige afbouw van aandelen en obligaties nodig kan zijn ten gunste van beleggingsvormen in de vorm van spaarrekeningen
en deposito’s. Naar het oordeel van het bestuur voldoet dit beleggingsbeleid aan de prudent person regels.
Valuta risico (S3)
De valutarisico’s zijn deels afgedekt naar de euro.
Maximaal 20% van het totale vermogen kan worden belegd in andere valuta dan de euro (zonder afdekking van het valutarisico).
Hierdoor blijft het valutarisico beperkt.
Kredietrisico (S5)
Het kredietrisico, dat zich voor kan doen indien een wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, wordt door het
bestuur van Pf. HAIO geminimaliseerd door de keuze van de instellingen. De ontwikkeling hierin wordt 3-maandelijks gemonitord door
de beleggingscommissie. Vanaf 1 februari 2011 is Pf. HAIO echter niet langer verplicht het kredietrisico te adresseren als het gaat om
instellingen die onder Nederlands financieel toezicht staan zoals verzekeraars en banken.
Verzekeringstechnisch risico (S6)
Naast de financiële risico’s staat Pf. HAIO bloot aan verzekeringstechnische risico’s, waarvan het overlijdensrisico en het
arbeidsongeschiktheidsrisico voor Pf. HAIO de belangrijkste zijn.
Pf. HAIO heeft de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s herverzekerd bij elipsLife AG tot en met 31 december 2022. Er is
sprake van een driejarig contract met jaarlijkse winstdeling. Dit is vastgelegd in een herverzekeringsovereenkomst. Het is mogelijk
dat de inkoop van een pensioen ten behoeve van de partner of wees/wezen van een overledene niet aansluit bij de uitkering
van de herverzekering. Per 2020 heeft het Pf. HAIO in het kader van een grondslagen discussie de rekenrente ten behoeve van de
herverzekering op overlijdensrisico verlaagt tot 0%. Het resterende risico komt voor rekening van Pf. HAIO. Een aantal risico’s is niet
herverzekerd. Het bestuur van Pf. HAIO heeft een bewuste afweging gemaakt om de volgende zaken niet te herverzekeren:
–

dubbele wezenuitkering in geval van gelijktijdig overlijden c.q. overlijden tgv eenzelfde incident;

–

de eerste twee jaar wachttijd bij beroepsarbeidsongeschiktheid > 65% voor het beroep van arts (BIG geregistreerd) voor zover de
deelnemer niet meer in dienst is bij de SBOH;

–

de jaarlijkse verhoging van de inleg voor arbeidsongeschikte deelnemers.
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–

het risico dat de pensioenrichtleeftijd door het fonds wordt verhoogd, met als gevolg dat de hogere pensioenrichtleeftijd niet
is herverzekerd. Dit feit doet zich voor bij de deelnemers die voor verhoging van de pensioenrichtleeftijd arbeidsongeschikt zijn
geworden. Jaarlijks toetst het bestuur of deze risico’s voor eigen risico kunnen blijven of alsnog herverzekerd dienen en of kunnen
te worden.

Er bestaat tenslotte ook een risico dat er een claim van een ex deelnemer komt die door het bestuur van het pensioenfonds volgens
het pensioenreglement wordt/moet worden toegekend maar waarvoor geen dekking (meer) is bij de herverzekeraar.
Liquiditeitsrisico (S7)
Het liquiditeitsrisico betreft het risico dat een belegging niet tijdig tegen een redelijke en marktconforme prijs kan worden verkocht,
waardoor er liquiditeitsproblemen optreden. Dit risico is relevant nu er in 2021 voornemen is het fonds te liquideren en het ten
behoeve van de CWO het noodzakelijk is de beleggingsportefeuille liquide te maken. Dit risico schat het bestuur als laag in omdat de
huidige vermogensbeheerder AIM in zeer liquide fondsen belegt en de fondsen op ieder moment verkocht kunnen worden waarbij
natuurlijk het marktrisico als hierboven onder S2 blijft bestaan.
Beleggingsrisico (S10)
De risicobereidheid in het kader van beleggingsbeleid wordt berekend in de percentages van de Technische Voorziening (TV), waarbij
Pf. HAIO de navolgende uitgangspunten hanteert:
–

De TV = het totaal van de spaarpremie van de deelnemers moet nominaal intact blijven;

–

Het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) is 5% van de TV;

–

Het gewenst eigen vermogen is 12% van de TV.

Het bestuur streeft naar een eigen vermogen van 12% van de TV. Er geldt een bandbreedte van 25%. Het eigen vermogen dient zich
derhalve te bevinden tussen een minimum van 9% en een maximum van 15% TV. Het beleggingsbeleid resulteert derhalve in het in
stand houden van de TV plus minimaal 5% vereist eigen vermogen.
Pf. HAIO loopt zelf als fonds geen risico omdat alle risico’s bij de deelnemers liggen. Het bestuur streeft ernaar de positieve resultaten
van Pf. HAIO als resultatendeling toe te delen aan de deelnemers. De winst op herverzekering en/of sterftewinst wordt niet in het
boekjaar van ontvangst toegedeeld maar, anders dan voorgaande jaren niet worden verdeeld over maximaal drie jaar, maar als
slotuitkering aan de deelnemers bij de CWO in 2021. Bij winstuitkering spelen voor het bestuur altijd continuïteit, maatschappelijk
gewenste en acceptabele normen een grote rol voor Pf. HAIO.
E.S.G. Risico
Het risico dat Pf. HAIO loopt dat doordat het de beleggingen niet volledig aanpast aan het beleid op Environmental, Social en
Governance gebied.
Het pensioenfonds is voornemens in juni 2021 te liquideren als gevolg van het feit dat cao-partijen de pensioenregeling per
1 januari 2021 onderbrengen bij de SPH, waarvoor in oktober 2020 de verplichtstelling van de SPH is uitgebreid. De opgebouwde
pensioenkapitalen worden d.m.v. CWO overgedragen aan de PPI ABNAMRO pensioenen. Het hiermede samenhangende
liquidatierisico is dat er te weinig liquide middelen zijn om aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Om dit risico te mitigeren is o.a.
sinds 2019 reeds een voorziening opgenomen t.b.v. de liquidatiekosten en het feit dat het fonds vanaf 1 januari 2021, anders dan die
t.b.v. de arbeidsongeschikten tot 1 juni 2021 geen premie-inkomsten meer heeft maar wel uitvoeringskosten.
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Niet financiële risico’s
Sponsorrisico
Het sponsorrisico is het risico dat de sponsor (SBOH) niet aan zijn verplichtingen voldoet. Pf. HAIO heeft een directe economische
en contractuele band met de werkgever als sponsor van het pensioenfonds. De SBOH wordt bijna volledig gesubsidieerd door
de Nederlandse overheid. Het sponsorrisico dat Pf. HAIO loopt is te late betaling van de premie door de sponsor. Over tijdige
premiebetaling zijn afspraken met de sponsor gemaakt, waardoor dit risico minimaal is.
Vanaf 1 januari 2021 is de pensioenopbouw door de SBOH bij SPH ondergebracht. Het sponsorrisico is hiermee komen te vervallen.
Operationeel risico
Het operationeel risico is het risico op verlies als resultaat van inadequate of foutieve interne processen, mensen en systemen of als
gevolg van externe gebeurtenissen.
Operationele risico’s hebben een negatieve impact op een goede uitvoering van de pensioenregeling. Voor deze operationele risico’s
geldt wel dat een verregaande reductie onevenredig veel inspanning en kosten met zich mee kan brengen.
De operationele uitvoering geschiedt door AZL N.V. Deze partij heeft een ISAE 3402 (type II) en ISAE 3000 rapportage. Door het
overleggen van deze verklaring toont AZL
N.V. aan Pf. HAIO en aan de accountant van Pf. HAIO aan, dat de uitvoeringsorganisatie ‘in control’ is. Het overleggen van de ISAE 3402
en ISAE 3000 rapportage komt tevens tegemoet aan de Beleidsregel ‘Uitbesteding Pensioenfondsen’ waarin DNB heeft vastgesteld
dat een pensioenfonds, dat zijn administratie uitbesteedt aan een uitvoerder, verantwoordelijk is en blijft voor een juiste administratie.
Jaarlijks evalueren twee bestuursleden de ISAE verklaringen van AZL en rapporteren over hun bevindingen aan het bestuur. Het
bestuur heeft wel geconstateerd dat de administratieve werkzaamheden van AZL in het kader van de arbeidsongeschikte deelnemers
continue aandacht van het bestuur behoeven. De gevolgschade van foutieve administratie in het kader van arbeidsongeschiktheid
kunnen aanzienlijk zijn.
Het risico dat DNB niet instemt met de per 1 juni 2021 voorgenomen collectieve waardeoverdracht naar de PPI ABN AMRO. Afhankelijk
van de reden van de afwijzing door de DNB leidt dit tot aanzienlijke vertraging en hoge kosten bij het fonds. Terwijl er (bijna) geen
premie-inkomsten meer zijn.
Uitbestedingsrisico’s
Het bestuur heeft onder behoud van zijn verantwoordelijkheden een aantal werkzaamheden structureel uitbesteed. De uitbesteding
van werkzaamheden aan een derde partij heeft tot gevolg dat het bestuur geen directe gezagsverhouding heeft met de personen
die bij de derde partij feitelijk en dagelijks zijn belast met de uitvoering van die werkzaamheden. Het bestuur heeft er voorts geen
rechtstreeks zicht op en voert geen directe controle uit op administratieve processen.
Het bestuur erkent voorts dat aan de uitbesteding het risico is verbonden van discontinuïteit van de dienstverlening door AZL N.V. of
door hen ingeschakelde derden.
Bij alle uitbestedingsactiviteiten conformeert Pf. HAIO zich aan de regelgeving van DNB op het gebied van uitbesteding.
Voor iedere extern uit te voeren activiteit beschikt Pf. HAIO over een uitbestedingsovereenkomst die voldoet aan het bij of krachtens
artikel 34 van de PW bepaalde. In voorkomende gevallen worden met de uitvoerende organisatie nadere afspraken omtrent
procedures, processen, informatieverschaffing en te leveren diensten vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). In een SLA
worden tenminste ook afspraken vastgelegd over de administratieve organisatie, de autorisatie en procuratiesystemen en de interne
controle van de uitvoerende organisatie.
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Voor wat betreft de uitbestedingsrisico’s kan worden opgemerkt dat het bestuur overleg heeft gevoerd met AZL N.V. over de
dienstverlening inclusief de SLA. Om aan de behoefte van het bestuur aan zekerheid en daarmee aan kwaliteitsgaranties tegemoet te
komen, heeft AZL N.V. ervoor gekozen om gecertificeerd te worden volgens de richtlijnen van ISAE 3402 en ISAE 3000 en geeft zij een
control statement af.
Voor de meeste relevante processen is een beschrijving van de AO/IC opgesteld, die heeft geleid tot een beschrijving van de
beheersingsmaatregelen voor de betreffende processen.
Voorts wordt het bestuur door middel van periodieke rapportages van de uitvoeringsorganisatie in staat gesteld de risico’s en
fondssituatie goed te monitoren.
Het beleggingsbeleid mag niet worden aangepast totdat er een akkoord is van DNB. Dit kan leiden tot verliezen van het fonds, die niet
meer opgevangen kunnen worden gezien de korte horizon van het fonds.
Continuïteitsrisico
De bemensing en de beschikbaarheid van het bestuur en overige organen bepalen mede het continuïteitsrisico. Het bestuur van
Pf HAIO heeft geconstateerd dat het pensioenfonds te klein is en het steeds lastiger wordt om zelfstandig voort te blijven bestaan. De
kosten stijgen, de wet- en regelgeving steeds stringenter en de eisen van de toezichthouder worden steeds zwaarder en het wordt
steeds lastiger om goede en deskundige bestuursleden aan te trekken uit eigen kring.
Het ministerie van SZW heeft besloten dat huisartsen in opleiding bij de SBOH per 1 januari 2021 pensioen moeten gaan opbouwen bij
pensioenfonds SPH. Het pensioenfonds heeft besloten om de opgebouwde pensioenkapitalen over te dragen, onder voorbehoud van
toestemming van de DNB, naar de PPI van ABN Amro via een Collectieve Waarde overdracht. De planning is dat Pf. HAIO na de CWO
eind 2021 zal gaan liquideren.
IT risico
De informatietechnologie is een belangrijke risicocategorie voor pensioenfondsen. Het Pf. HAIO beschikt over een IT beleidsplan.
Omdat het merendeel van de fondsen de IT hebben uitbesteed, is dit risico tot een uitbestedingsrisico verworden, maar volgens
DNB hebben fondsen een eigen verantwoordelijkheid in dezen conform het OPIT-onderzoek. Dit geldt ook voor Pf. HAIO en handelt
dienovereenkomstig.
Privacy-risico
Het privacy-risico is het risico van het niet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Pf. HAIO mitigeert dit risico. Pf. HAIO heeft een verwerkersovereenkomst met partijen aan wie werkzaamheden zijn uitbesteed en die
persoonsgegevens verwerken.
Pf. HAIO beschikt eveneens over een privacybeleid en heeft de toetsing hiervan belegd bij de integriteitscommissie.
Integriteitsrisico
DNB verstaat hieronder het risico dat de integriteit van het pensioenfonds dan wel het financiële stelsel wordt beïnvloed als gevolg van
niet integere, onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers dan wel van de leiding, een en ander in het kader van wet- en
regelgeving en maatschappelijke en door Pf. HAIO opgestelde normen. Bij de beheersing van dit risico kan gedacht worden aan onder
meer gedragscodes en procesmatige waarborgen.
Het pensioenfonds heeft een integriteitscommissie die issues waarbij mogelijk de integriteit in het geding komt, bewaakt en
rapporteert aan het bestuur. Daarnaast heeft het Pf. HAIO een gedragscode, een Uitbestedingsbeleid, een Incidentenregeling, een
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Klokkenluidersregeling, een Nota Integriteitsbeleid en een compliancebeleid. DNB ziet actief toe op naleving van in het beleid
voorgeschreven gedrag. Een regeling voor omgang met integriteitgevoelige functies komt relatief weinig voor. DNB toetst voorts
nieuwe bestuursleden.
Juridische risico’s
Een pensioenfonds loopt het risico in rechte aangesproken te worden. Ten einde dit risico te beperken past het bestuur onder meer de
volgende maatregelen toe.
1. Pf. HAIO wordt op juridisch gebied ondersteund door AZL N.V. AZL N.V. toetst bij wetswijzigingen de fondsstukken en stelt waar
nodig wijzigingen voor aan het bestuur.
2. Pf. HAIO heeft voor de bestuursleden een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gesloten.
Begin 2020 heeft het bestuur de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aangepast, waarbij de dekking is verhoogd naar
1 miljoen euro per aanspraak per contractjaar. Tevens is een bedrag van 2,5 miljoen euro voor kosten van juridische bijstand
verzekerd. Deze bedragen zijn marktconform.
Verder heeft het bestuur in 2018 in de statuten vastgelegd dat als de verzekering tekortschiet, Pf. HAIO de meerkosten voor zijn
rekening neemt. In 2020 is besloten en met de verzekeraar overeengekomen dat de bestuursdersaansprakelijkheids-verzekering zal
blijven doorlopen tot 5 jaar na de liquidatiedatum.
3. Pf. HAIO ziet erop toe dat besluitvorming consistent en goed gedocumenteerd plaatsvindt. Deze documentatie zorgt ervoor dat
ook derden de inhoud en werking van dit beleid kunnen volgen.
4. Pf. HAIO werkt volgens een communicatiebeleidsplan. Dit plan bewaakt de wettelijk verplichte communicatiemomenten. Naast
deze vereisten heeft Pf. HAIO eigenstandige communicatiedoeleinden.
5. Met alle externe partijen zijn of worden contractuele afspraken gemaakt. Partijen dienen regelmatig te rapporteren over het wel of
niet nakomen van de gemaakte afspraken.
6. Jaarlijks wordt door de accountant controle uitgevoerd op de jaarrekening. Materiele onvolkomenheden ten aanzien van de
verslaggevingsregels worden door hem gerapporteerd.
7. Jaarlijks vinden er aan de hand van het jaarverslag controles plaats door de actuaris. Materiele onvolkomenheden worden door
haar gerapporteerd.
8. De certificerend actuaris controleert en toetst de analyse van het resultaat, het vereist eigen vermogen, de vermogenspositie, de
premies, de technische voorziening, de prudent person en het financiële beleid.
9. Pf. HAIO evalueert jaarlijks contracten met externe partijen.
Indien de statuten wel worden vastgesteld, maar niet worden verleden door de notaris, zijn de bepalingen uit de statuten niet van
toepassing op derden, maar alleen voor het bestuur van Pf. HAIO. Dit is een juridisch risico voor Pf. HAIO. Fondsdocumenten moeten
voldoen aan de wet- en regelgeving en nageleefd worden. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, loopt het bestuur de kans
om aansprakelijk gesteld te worden. Ook dit is een juridisch risico.
In het algemeen, draagt het bestuur er zorg voor dat het voldoende kennis en kunde bezit om zijn verantwoordelijkheid te kunnen
dragen en in control is.
De hierboven genoemde risico’s zijn niet limitatief maar de juiste afdekking van deze genoemde risico’s geeft wel een indicatie over de
juridische weerbaarheid van het pensioenfonds.
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Overige risico’s bij het proces van CWO, nader bezien
Het pensioenfonds is voornemens in 2021 te liquideren als gevolg van het onderbrengen van de pensioenregeling bij de SPH en de
voorgenomen CWO door Pf. HAIO aan de PPI van ABN AMRO.
A. Risico’s samenhangend met de toekomstige pensioenopbouw en. het onderbrengen van reeds opgebouwde rechten bij de PPI van
ABN AMRO per 1-6-2021.
De risico’s met betrekking tot het overeenkomen van de toetredingsgrondslagen voor arbeidsongeschikte deelnemers (AO) van
Pf. Haio die een premievrij pensioenkapitaal opbouwen.
De arbeidsongeschikte deelnemers bij Pf. Haio zijn onder te verdelen in twee groepen. Dat zijn 1) zieke deelnemers die uit dienst zijn
gemeld en 2) arbeidsongeschikte deelnemers. Deelnemers uit groep 1 en 2 worden als deelnemer met een premievrije opbouw
overgedragen aan ABN AMRO. ABN AMRO als PPI mag geen risico’s lopen. De toekomstige premiebetalingen voor de AO-deelnemers
en de dekking van de overige risico’s worden door een verzekeraar overgenomen. De verzekeraar betaalt vervolgens de premie aan de
PPI. Onderhandelingen tussen verzekeraars/ABN AMRO/Pf. Haio en de SBOH lopen. De overlijdensrisico’s, verzekeringen met betrekking
tot de nabestaanden en exit bepalingen die voortvloeien uit het huidige reglement en huidige contract worden gekwantificeerd en
resulteren in een koopsom die betaald moet worden door Pf. Haio. Afhankelijk van de overeengekomen grondslagen levert dat een
financieel risico op voor Pf. Haio (inkoop risico). In dit kader moet opgemerkt worden dat Pf. Haio ter dekking van dit inkoop risico
bestaande herverzekeringscontracten en door de certificerend actuaris goedgekeurde voorzieningen heeft. Pf. Haio heeft voor het
onderhandeltraject onder andere ter bepaling van de genoemde koopsom, adviseurs van Aetiqs ingeschakeld die zich in dit proces
focussen op toepassen van de juiste berekeningsmethodieken van de koopsom.
Tevens zijn onderhandelingen afgerond over de zieke deelnemers in dienst bij de SBOH die overgaan naar SPH. SPH werkt niet samen
met herverzekeraars en heeft zelf het inlooprisico gekwantificeerd. Partijen hebben overeenstemming bereikt over de inkoopsom die
past binnen het uitgangspunt van een evenwichtige belangenafweging.
Het risico dat ABN AMRO de uitvoering van de herverzekeringscontracten niet wil overnemen.
ABN AMRO heeft het voornemen om de deelnemers uit groep 1) en 2), alsook risico’s met betrekking tot het overlijden van deelnemers
(uit groep 1 en 2) voor de pensioendatum direct af te financieren. Om dit te onderzoeken is een adviseur van Aethiqs ingeschakeld.
Mogelijk zal deze afkoop met een discount gepaard gaan. Er is derhalve een financieel risico voor Pf. Haio, afhankelijk van de hoogte van
discount en de door de herverzekeraar gekozen parameters (dubbel risico).
De beheersing van deze risico’s is gelegen in een goed fallback plan in het geval dat de tijdslijnen in gevaar komen en dat het fonds in
de huidige vorm door zal moeten gaan aan de ene kant en aan de andere kant door het inwinnen van goed advies door externen (als
hierboven aangegeven).
In maart 2021 zijn de contractbesprekingen met ABN AMRO afgerond en zijn de offertes en overeenkomsten door alle partijen
goedgekeurd en ondertekend. Hiermee is dit risico komen te vervallen.
B. Risico’s samenhangend met de CWO
Toenemende regeldruk leidt tot steeds hogere kosten en heeft daarmee invloed op het bestaansrecht van het fonds en daarmee de
positie van deelnemers. Het feit dat er vanaf 1 januari 2021 (bijna) geen premie-inkomsten meer zijn, betekent dat de kosten hoger
zijn dan het fonds op termijn kan dragen. Het realiseren van de mijlpalen uit het stappenplan parallel aan het tot stand brengen van
de benodigde overeenkomsten en het verkrijgen van goedkeuring op de overdrachtsplannen, vormt een risico voor Pf. Haio. Temeer,
omdat Pf. Haio de diverse belangen evenwichtig moet blijven afwegen. De betrokkenheid van de diverse fondsorganen is hierbij nodig.
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Dit vergt regie en afstemming. Hiervoor is er een duidelijke (project) governance neergezet, om alle betrokken gremia goed mee te
nemen in het besluitvormingsproces.
Het risico op imago/ reputatieschade doordat deelnemers niet begrijpen waarom er eind 2020 een switch wordt gemaakt door
opgebouwde rechten bij ABN AMRO onder te brengen in plaats van - reeds gecommuniceerd - naar SPH.
Einde 2019 is door Pf. Haio naar haar deelnemers gecommuniceerd dat de reeds opgebouwde rechten naar SPH zullen overgaan.
Wanneer het besluit deze rechten bij ABN AMRO onder te brengen zal Pf. Haio, relatief kort voor overgang, moeten uitleggen waarom
dat zij hiervan afwijkt. Het risico bestaat dat dit tot onzekerheid en onbegrip leidt bij deelnemers. Denk hierbij aan onzekerheden ten
aanzien van de partij ABN AMRO en de voorwaarden (regeling) en risico’s van de het onderbrengen van de rechten bij ABN AMRO.
In december 2020 zijn de brieven aan deelnemers en slapers gestuurd over het voornemen van Pf Haio de pensioenkapitalen onder
te brengen bij de ABN AMRO PPI. Tevens is er over de CWO een Webinar georganiseerd. Er is van de deelnemers en slapers op deze
communicatie 1 schriftelijke vraag ontvangen. De kans op reputatieschade is door goede heldere communicatie gemitigeerd.
Het risico dat DNB geen akkoord geeft voor de transitie.
DNB hanteert een termijn van 13 weken waarbinnen zij tot een uitspraak komt op het verzoek tot CWO. Bij een CWO per 1 juni 2021
moet een verzoek daartoe voor 1 maart 2021 gedaan worden. DNB zal zo volledig als mogelijk geïnformeerd worden over afwegingen
op basis van de beschikbare documentatie. Er wordt hiertoe een uitgebreid dossier meegestuurd bij de aanvraag. Er wordt voorts op
regelmatige basis met DNB afgestemd om te achterhalen of er knelpunten zijn die de besluitvorming bij DNB vertragen. Wanneer DNB
geen akkoord geeft zal Pf. Haio en sociale partners zich opnieuw moeten oriënteren op de toekomst. Dit gaat tijd kosten minimaal half
tot 1 jaar in de tussenliggende tijd moet het fonds aan alle verplichtingen van DNB en AFM gaan en blijven voldoen.
De beheersmaatregelen die hiervoor zijn getroffen: i. alle verplichtingen die in dit kader worden aangegaan zijn ‘onder voorwaarden
van’ en ii. de huidige bestuurs- en ondersteuningsstructuren blijven in takt tot en met het afronden van de jaarwerkcyclus 2021.
Wanneer dit risico zich manifesteert kunnen de huidige werkzaamheden conform alle verplichtingen doorgang vinden. Hiervoor heeft
Pf. Haio expliciete voorwaarden opgenomen in de (beëindigingen)overeenkomst met AZL (uitbestedingsrisico/ juridisch risico).
Het risico dat de benodigde stukken voor de aanvraag van de CWO niet tijdig bij de DNB aangeleverd worden. Hierboven is al
beschreven hoe complex de besluitvorming is betreffende de CWO binnen de fondsorganen. Daarnaast heeft het Pf. Haio ook te
maken met externe partijen, Verzekeraars (Zwitser Leven, elipsLife en de PPI instelling ABN AMRO). De administratieve processen
vorderen dermate traag op het gebied van constatering van alle betrokken partijen dat er een reële optie bestaat dat de DNB deadline
van 1 maart niet gehaald wordt. Ondanks een strakke project regie is Pf. Haio mogelijk onvoldoende in staat derde partijen aan te zetten
tot spoed.
Het risico dat betrokken medewerkers bij AZL en ABN AMRO tijdens het proces weggaan/ uitvallen/ onvoldoende beschikbaar
zijn waardoor de transitie niet tijdig wordt afgerond.
Bij alle partijen is op kritische rollen back-up ingericht. Bij GO/NO GO beslissing wordt dit risico in besluitvorming meegenomen.
Het risico dat het overzicht arbeidsongeschikten niet compleet is dan wel niet tijdig wordt opgeleverd.
Teneinde de verzekering van elipsLife bij de PPI ABN AMRO te regelen, dient Pf. HAIO een bestand voor 1 januari 2021 aan te leveren
met de arbeidsongeschikte deelnemers, hun partners en kinderen (mits aanwezig). Indien dit bestand niet correct/volledig is, wordt
de inkoopsom niet correct berekend en zijn niet alle rechten van de deelnemers verzekerd vanaf 1 januari 2021. elipsLife wijst alle
aansprakelijkheid voor onjuiste aangeleverde feiten af, waardoor de deelnemers dan nergens met hun claim terecht kunnen.
Alle arbeidsongeschikte deelnemers moeten voor 1 april 2021 herkeurd worden door Movir, om een compleet en actueel overzicht aan
te leveren van de arbeidsongeschikten. Indien deze deadline (door Movir) niet wordt gehaald, dan bestaat de kans dat Pf. HAIO te veel
betaald voor de inkoopsom van de arbeidsongeschikten..
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Het risico dat de benodigde systeemaanpassingen (inclusief transitiestraat) meer impact hebben dan verwacht wat resulteert in
uitloop van het project.
Met de ontwikkelaar van het administratiesysteem (bij ABN AMRO) afspraken maken over oplevering, verantwoordelijkheden en
voortgangsrapportage.
Het risico dat door ontwikkelingen rondom het Corona virus de operatie bij één van de betrokken partijen wordt verstoord
(discontinuïteit uitvoering).
De betrokken organisaties werken conform de door de overheid en RIVM voorgeschreven richtlijnen en maatregelen. Daarnaast
werkt ieder van de betrokken organisaties vanuit de maatregelen en kaders die zij zelf getroffen hebben i.v.m. de Corona-crisis. Deze
maatregelen zijn erop gericht om vanuit de betrokken organisatie de dienstverlening zo goed als mogelijk onverminderd voort te
zetten. Binnen het Crisismanagement team bij ABN AMRO en bij AZL zal het project als belangrijk project moeten worden benoemd
zodat indien nodig op locatie gewerkt kan worden.
Het risico dat de data van onze deelnemers in de afgelopen jaren, bij nader inzien en ondanks de verklaringen van actuarissen
en accountants, toch onvoldoende is gebleken en de ontvangende partij (ABN AMRO) extra kosten in rekening brengt en extra
maatregelen eist.
Het Pf. Haio gaat ervanuit dat dergelijke kosten verhaald kunnen worden op de pensioenadministrateur AZL. In de
beëindigingsovereenkomst worden hierover nadere afspraken opgenomen.
Het risico dat Pf. Haio niet tot een adequaat afrondend contract komt met AZL over afspraken rondom aansprakelijkheid en
gebreken en fouten in de administratie en rekenwerk door AZL.
De beheersing van de risico’s is gelegen in een goed fallback plan in het geval dat de tijdslijnen in gevaar komen en dat het fonds in
de huidige vorm door zal moeten gaan aan de ene kant en aan de andere kant door het inwinnen van goed advies door externen (als
hierboven aangegeven).
AFM
Het risico dat AFM een (volgende) maatregel oplegt indien de collectieve waardeoverdracht en liquidatie niet tijdig worden afgerond.
Pf. HAIO levert geen gegevens aan, aan het Pensioenregister en berekent geen ouderdomspensioenen. Derhalve zijn er ook geen
scenario’s (verwacht, mooi en slecht weer scenario) die opgenomen worden op het UPO.
Verslag van de sleutelfunctiehouder risicobeheer
Vanuit de verantwoordelijkheid als sleutelfunctie risicobeheer en voorzitter van de IRM-Commissie, verklaar ik dat het fonds in 2020,
rekening houdend met de fase van volwassenheid van het fonds en IRM, weer grote stappen heeft gezet in de werking van het IRM en
het transparant maken en inzichtelijk maken van het risicoprofiel van het fonds. Er zijn, anders dan de reeds besproken strategische,
operationele en thematische risico’s, geen andere risico’s die thans materieel zijn en de doelmatigheid van het IRM kunnen aantasten.
C. Esser, sleutelfunctiehouder risicobeheer.
Gebeurtenissen na balans datum die hebben geleid tot actualisatie op punten van risicomanagement paragraaf
risicomanagement
Op 26 mei 2021 heeft DNB in een brief kenbaar gemaakt dat zij geen bezwaar heeft tegen de voorgenomen collectieve
waardeoverdracht van Pf HAIO naar de PPI ABN Amro ( AA). De waardeoverdracht heeft plaatsgevonden per 1 juni 2021. Daartoe is de
beleggingsportefeuille liquide gemaakt en is de cwo aan PPI AA in juni 2021 afgerekend. De beschreven risico’s onder Marktrisico (S2)
zijn daarmee verdwenen. Dit geldt tevens voor het beschreven risico dat er na verkoop van de beleggingsportefeuille onvoldoende
liquide middelen zouden kunnen zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De bestuurdersaansprakelijkheid eindigt 5 jaar
na liquidatie datum, in maart 2021 is door de Raad van Commissarissen van de SBOH goedgekeurd dat hoofdelijke aansprakelijkheid
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van (ex) bestuurders na die termijn wordt overgenomen door de SBOH mits die niet veroorzaakt zijn door grove schuld of nalatigheid.
Er is eind mei 2021 tussen PF HAIO/ SBOH en Elipslife en Zwitserleven een overeenkomst gesloten betreffende toekomstige
premiebetalingen ten behoeve van de arbeidsongeschikte deelnemers aan de PPI AA en met Ellipslife is een koopsom betaald ten
behoeve van de arbeidsongeschikte deelnemers voor bepaalde partner en wezenpensioen.

Beleggingen
Gevolgen van COVID-19 voor de beleggingen
COVID-19 had grote impact op de financiële markten in 2020. In het voorjaar lieten de beurzen wereldwijd forse verliezen zien en ook
daalde de marktrente significant. In de maanden erna herstelden de financiële markten zich voor een deel maar de rente bleef laag,
mede door het opkoopprogramma van de ECB.
Samen met de beleggingscommissie heeft het bestuur de ontwikkelingen op de financiële markten nauwgezet gemonitord. Daar waar
nodig werd tijdig actie ondernomen om de effecten van COVID-19 te beheersen.
De uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Pf. HAIO zijn als volgt vastgesteld:
A. Pf. HAIO is te klein en heeft onvoldoende kennis en slagvaardigheid om:
•

In individuele aandelen te beleggen;

•

In derivaten te handelen;

•

In commodity’s te beleggen;

•

In Private equity te investeren.

B. Pf. HAIO let scherp op de kosten van beleggingen en beleggingsproducten.
C. Pf. HAIO belegt in index volgende fondsen.
D. Pf. HAIO heeft verplichtingen in euro’s en beperkt beleggingen in andere valuta tot maximaal 20% van het totale vermogen.
E. Onder nominaal gegarandeerd kapitaal wordt verstaan:
Spaartegoeden en deposito’s bij Nederlandse, Belgische en Duitse systeem banken.
F.

Om risico’s te spreiden worden spaargelden verdeeld over meerdere gelijkwaardige “systeembanken” met een minimale rating bij
“Standard & Poor” of “Fitch” van BBB.

De beperkte beleggingshorizon en de risicomijdende uitgangspunten van het beleggingsbeleid maken het in de huidige financiële
markt moeilijk om tot een hoog rendement te komen.
Voor de beleggingen in obligatiefondsen en de beleggingen in aandelenfondsen gaf het bestuur opdrachten aan BND tot april 2020
en daarna aan AIM. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Met de gekozen beleggingsmix wordt verwacht een zo goed mogelijk
evenwicht te bereiken tussen risico en rendement.
Verslag beleggingscommissie
De eerste maanden van 2020 zijn besteed aan het voorbereiden van de transitie van BND naar AIM. De overgang was noodzakelijk
omdat BND stopte met dienstverlening aan pensioenfondsen. AIM was bereid om voor de beperkte tijd die Pf. HAIO nog rest tot
aan de Collectieve Waarde Overdracht (CWO) de beleggingen te beheren voor een redelijke fixed price. De transitie op 22 april is
vlekkeloos gelopen, 14,6 miljoen euro bij BND is liquide gemaakt en op diezelfde dag is voor 11 miljoen euro ingelegd in gelijkwaardige
wereldwijd gespreide fondsen via AIM. Om kostentechnische redenen is de 2 miljoen euro in bedrijfsobligatie fondsen op 30 april
aangekocht. De overige gelden zijn toegevoegd aan de bestaande bankrekeningen.
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In de beleggingscommissie en in het bestuur is in de maanden februari, maart en april uitgebreid gediscussieerd over de invloed
van Covid op de waarde van de beleggingen. De dip op de beurzen en de wetenschap dat Pf. HAIO over een beperkte tijd alle
beleggingen liquide zouden moeten maken bij een CWO stelden het dilemma: nu (gedeeltelijk) liquide maken om de opgebouwde
pensioenkapitalen van de deelnemers veilig te stellen of volgen van het vastgestelde beleggingsbeleid met bij verdere daling van de
beurzen het risico op een noodzaak tot vermindering van de opgebouwde pensioenkapitalen. Het besluit om vast te houden aan het
vigerende beleggingsbeleid heeft geresulteerd in een goede performance gedurende 2020.
De samenwerking met AIM verliep in 2020 uitstekend. AIM rapporteert helder en tijdig en de aansluiting op het maken van de staten
voor DNB loopt goed.
Pf. HAIO dient nu elk kwartaal te rapporteren aan DNB. Dit hangt samen met de constatering bij het jaarverslag 2019 dat de
herverzekering van premievrijstelling voor arbeidsongeschikten niet de gehele schade dekt. De toekomstige stijging van de premie
door de aanpassing van de pensioengrondslag conform de CAO van de SBOH is niet opgenomen in de herverzekering evenals de
verlenging van de opbouw van 65 naar 68 jaar. Voor die twee onderdelen is Pf. HAIO derhalve risicodragend.
Naast besprekingen over het transitieplan van BND naar AIM en het selecteren van beleggingsfondsen bij AIM heeft de
beleggingscommissie in 2020 zesmaal digitaal vergaderd. Het beleggingsbeleid is niet veranderd. Wel hebben enige verschuivingen
plaatsgevonden maar wel steeds binnen de bandbreedtes van het beleggingsbeleid. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om in
2021 het pensioenkapitaal liquide beschikbaar te hebben om de CWO te kunnen uitvoeren.

Categorie Beleggingen

Bandbreedte
Van

Tot

I.

Aandelenfondsen

25%

50%

II.

Overheidsobligatiefondsen - toekomstige duur van ≤ 10 jaar

10%

25%

III.

Bedrijfsobligatiefondsen - toekomstige duur van ≤ 10 jaar

0%

15%

IV.

Liquiditeiten – spaarrekeningen en deposito’s

25%

60%

De verdeling van de gelden eind 2020:
Aandelen:

37,43%

Overheid obligaties:

14,75%

Bedrijf obligaties:
Liquide:

5,99%
41,82%

De beleggingscommissie heeft de liquide middelen bij de 4 grote banken (te weten ING, RABO, SNS en ABN AMRO) nauwkeurig
gemonitord en waar nodig gelden overgemaakt van de ene bank naar de andere om, rekening houdend met een spreiding over
de verschillen banken de te betalen creditrente zo laag mogelijk te houden. Verkenningen om een deel van de liquide middelen in
geldmarkt fondsen onder te brengen leerden dat dat geen voordelige optie was. Wel is aanvullend 2 miljoen euro van bankrekening
naar bedrijfsobligatiefondsen omgezet.
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De beleggingen in wereldwijde aandelenfondsen zijn in december verder uitgebreid met een aanvullend bedrag van 3 miljoen
euro. Enerzijds let de beleggingscommissie daarbij op duurzaamheid, maar ook op het criterium maximaal 20% in niet euro valuta te
beleggen en dus zo nodig euro hedged.
Maatschappelijk verantwoord beleggen
Pf. HAIO stelt het financiële belang van haar deelnemers voorop. Pf. HAIO is echter van mening dat deze plicht naar de deelnemers
prima samengaat met het integreren van milieu, sociale factoren en goed ondernemingsbestuur. Binnen onze aandelenfondsen wordt
niet belegd in onder andere kernwapens of kernwapen gerelateerde activiteiten. Mocht op enig moment blijken dat deze fondsen
direct dan wel indirect beleggen in dergelijke activiteiten dan zal Pf. HAIO afscheid nemen van deze beleggingsfondsen.
Rendement 2020
Het vrije vermogen is in het verslagjaar met 33 duizend euro afgenomen.
Het rendement op beleggingen bij BND van 1 januari tot 22 april 2020 bedraagt -10,4% over een belegd vermogen van ongeveer
16,5 miljoen euro. Bij AIM is het rendement van 22 april tot eind 2020 12,61% over 18 miljoen euro. Het rendement over de resterende
liquiditeiten bedraagt over heel 2020 circa -0,4% . Het beleggingsrendement op het totale vermogen over 2020 is daarmee 1,6%.
Het risico van de beleggingen is in overeenstemming met de beleggings-uitgangspunten van Pf. HAIO.
Rapportage sleutelfunctiehouder risicobeheerfunctie
In het verslagjaar heeft het bestuur de risico’s op strategisch, operationeel en thematisch niveau besproken en vastgelegd. De materiele
risico’s bestaan uit de optelsom van de risico’s op strategisch, operationeel en thematisch niveau.
Strategische risico’s
De strategische risico’s worden voornamelijk beïnvloed door het voornemen om het fonds in 2021 te liquideren. De volgende
strategische risico’s zijn geïdentificeerd:
1. Veranderende wet- en regelgeving;
2. Uitbesteding;
3. Continuïteit;
4. Herverzekeringsrisico
5. Negatieve rente.
Operationele risico’s
In de rapportageperiode heeft herijking van de risico’s op operationeel niveau plaatsgevonden. De specifieke risico’s van het fonds zijn
onder te verdelen in financiële en niet- financiële risico’s. Gedurende de rapportageperiode hebben er geen materiele ontwikkelingen
ten aanzien van de risico’s en risicobeheersing plaatsgevonden. In 2020 zijn alle risico’s besproken in de Commissie risicobeheer. Hier
zijn geen grote en onverantwoorde risico’s geïdentificeerd.
Risico’s op thematisch niveau
In de rapportageperiode heeft herijking van de risico’s op thematisch niveau plaatsgevonden. Het fonds onderscheidt de volgende
thematische risicoanalyses:
–

IT – en cybersecurity risicoanalyse (databeveiling);

–

Privacy (AVG compliance, keten in verwerkingsregister) Cloudcomputing – eenmalig en daarna steeds per wijziging;

–

Toekomstige pensioenopbouw en het onderbrengen van reeds opgebouwde rechten bij ABN AMRO Pensioenen en beoogde
verzekeraars per 1 juni 2021;

–

Collectieve Waardeoverdracht (CWO).
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Het bestuur heeft een aantal besluiten genomen in 2020. De SFH Risicobeheer heeft het bestuur voorzien van een risicobeoordeling,
daar waar nodig was. De SFH Risicobeheer heeft in deze risico-opinies geconcludeerd dat er geen sprake is geweest van significante
beleidswijzigingen en/of significante wijzigingen van het risicoprofiel.
Risicomanagementsysteem
De opzet, het bestaan, de werking en doelmatigheid van het risicomanagementsysteem is in 2020 beoordeeld:
1. Risicogovernance: Er zijn geen wijzigingen geweest in 2020;
2. Risicostrategie: In 2020 is de risicohouding vastgelegd in de ABTN;
3. Risicoprocessen: Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de processen van het fonds;
4. Risicobewustzijn: Het bestuur heeft risicomanagement als een belangrijk agendapunt opgenomen op de agenda en in de
processen.
Rapportage sleutelfunctiehouder interne auditfunctie
De sleutelfunctiehouder interne auditfunctie heeft een rapportage opgesteld waarin de audit van de beheerste en integere
bedrijfsvoering met inbegrip van de uitbestede werkzaamheden is vastgelegd. De naleving van procedures en rapportering van
controlegegevens maken eveneens onderdeel uit van het rapport.
Het bestuur voldoet niet volledig aan de diversiteitseisen, omdat het fonds bij de (her)benoemingen de voorkeur heeft gegeven aan
het behoud van kennis boven het zoeken naar nieuwe leden die voldoen aan de diversiteitseisen. De diversiteit is wel toegenomen
met de benoeming van een vrouwelijk bestuurslid per 1 januari 2020. Verder is in het kader van compliance overwogen dat er wordt
voldaan aan het opleidingsplan en bestuursleden nemen hun verantwoordelijk voor hun eigen bij- en nascholing.
In het kader van uitbesteding is overwogen dat in 2020 net als in 2019 kritische vragen door het bestuur aan AZL zijn gesteld over de
rapportage aan het bestuur ten aanzien van de waardeoverdrachten. Naar aanleiding van de kwartaalrapportages is ook een aantal
verbeteringen “geëist” bij AZL waaraan weliswaar door AZL is gewerkt maar waaraan in 2020 nog steeds niet (geheel) naar tevredenheid
van het bestuur kon worden voldaan. De tijdigheid hierbij liet te wensen over. De administratie m.b.t. de arbeidsongeschikte
deelnemers was niet op orde, hetgeen leidde tot een aanpassing van de procedure en uitgebreid overleg met de verantwoordelijke
afdeling van AZL. Toch blijkt vooral dit “dossier” bij AZL weerbarstig. Ook al omdat een aantal zaken vanwege de geringe omvang niet
geautomatiseerd kan worden gemonitord.
Verder werd, mede vanwege de opvattingen van de externe waarmerkend actuaris die afweek van de opvattingen van de externe
waarmerkend actuaris in voorbije jaren, waren heel veel extra uren en inspanningen nodig om de financiële verslaglegging over 2019
(met name m.b.t. de voorzieningen) aan te passen , waarbij ook de vergelijkende cijfers uit 2018 herberekend dienden te worden.
AZL heeft in de ISAE-3402-rapportages aangegeven dat de processen onder controle zijn, maar de tijdigheidsnorm in 2020 vaker
overschreden werd. De voorzitter en sleutelfunctionaris interne audit van Pf. Haio hebben de rapportages beoordeeld en menen dat uit
de rapportages voldoende zekerheid is verkregen, dat de verplichtingen die de dienstverleningsovereenkomst tussen AZL en Pf. Haio
enerzijds en AZL anderzijds worden nagekomen.
Geconstateerd is dat het bestuur de AVG regelgeving, zoals dat is ingericht en uitgevoerd door AZL, voldoende is gemonitord o.a. in het
periodiek overleg met AZL en waarvan de resultaten in rapportages tot uiting komen die vervolgens in de bestuursvergaderingen zijn
besproken.
Ten aanzien van het beleggingsbeleid is vastgesteld dat het bestuur overeenkomstig de besluitvorming in het bestuur heeft
gehandeld, met inachtneming van de adviezen van de beleggingscommissie, en het beleggingsbeleid.
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Uit de (jaar) verslaglegging blijkt dat er overeenkomstig het vastgestelde beloningsbeleid is gehandeld. Dit geldt zowel t.a.v. de
beloning voor de bestuursleden en leden van het VO, alsook voor de externe deskundigen en adviseur van het bestuur. Wat betreft het
beloningsbeleid van diensten verricht door externe (onder) aannemers dringt het bestuur er wel telkenmale op aan dat ook zij zich
moeten houden aan de uitgangpunten als vastgelegd in de code pensioenfondsen maar de invloed van het fonds daarop is gering
omdat zij niet direct contractspartij is voor dit soort diensten en door haar omvang geen beleidsbepalend speler is in dit veld. Dit blijft
dus een knelpunt dat aandacht vraagt.
Op basis van de verslaglegging in de bestuursvergaderingen is het bestuur voldoende op de hoogte van de (financiële) risico’s voor
het fonds en heeft voor zover deze risico’s financiële consequenties heeft voor het fonds de hiervoor noodzakelijke maatregelen/
voorzieningen getroffen.
Geconstateerd is dat het bestuur de door DNB geconstateerde tekortkomingen adequaat heeft opgepakt en zijn opgelost in 2020.
Het bestuur heeft een gedegen onderzoek uitgevoerd naar de toekomstmogelijkheden voor het pensioenfonds en een plan van
aanpak om een collectieve waardeoverdracht te realiseren naar PPI ABN AMRO, waarbij de risicoverzekeringen voor overlijden en
arbeidsongeschiktheid worden gecontinueerd bij elipsLife en Zwitserleven.
Tot slot heeft de sleutelfunctiehouder geconstateerd dat het bestuursverslag een getrouw beeld geeft van het functioneren van het
pensioenfonds en de verantwoording daarvan door het bestuur. Het geeft ook de knelpunten aan over 2020 en de aanbevelingen/
maatregelen die zijn ingezet. Ook aan de afwijkingen van de code pensioenfondsen v.w.b. het diversiteitsbeleid is aandacht besteed.
De sleutelfunctionaris audit heeft als eindoordeel dat met inachtneming van de “natuurlijke” beperkingen van alle (bestuurlijke) en
(administratieve) processen in inzicht en doorzicht van details het bestuur in control is. Er volgt een separate rapportage van de
sleutelfunctiehouder actuariële functie en de sleutelfunctiehouder risicobeheer.
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Verslag visitatiecommissie

Samenvatting bevindingen visitatie 2020
1. Inleiding
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding (hierna: Fonds) heeft VCHolland en daarmee de leden van de
visitatiecommissie (hierna: VC), na advies van het Verantwoordingsorgaan (hierna: VO) van het Fonds, de opdracht gegeven tot de
uitvoering van een visitatie bij het Fonds.
De VC heeft tot (wettelijke) taak toezicht te houden op (de totstandkoming van) het beleid van het bestuur en op de algemene gang
van zaken in het Fonds. Binnen dit kader vormt de VC zich een beeld van de wijze waarop het Fonds de Code Pensioenfondsen naleeft.
De VC is ten minste belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en
legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het VO en de werkgever, en in het jaarverslag.
Het intern toezicht vervult zijn taak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het Fonds en aan een
beheerste en integere bedrijfsvoering.
VCHolland heeft voor de uitvoering van visitaties een werkwijze ontwikkeld die uiteindelijk uitmondt in een rapportage over de
bevindingen en het oordeel van de VC. De visitatieperiode strekt zich uit tot de op 16 februari 2021 beschikbare informatie over het
boekjaar 2020.
2. Oordeel/Bevindingen
Samenvattend oordeel:
De VC heeft kunnen vaststellen dat het Fonds in 2020 heeft voldaan aan een adequate risicobeheersing en evenwichtige
belangenafweging. Er is sprake van een effectief en slagvaardig optreden van het bestuur en een beheerste en integere bedrijfsvoering.
Het bestuur heeft vastgesteld dat het Fonds te klein is om zelfstandig als pensioenfonds te blijven bestaan. Enerzijds zijn de
wettelijke eisen aangescherpt waardoor de bemensing van het bestuur moeizamer is geworden. Anderzijds nemen de kosten
toe. De sociale partners hebben na onderzoek en in overleg met de het Fonds besloten om de pensioenopbouw met ingang van
1 januari 2021 onder te brengen bij Stichting Pensioenfonds Huisartsen. Het pensioenkapitaal dat tot eind 2020 is opgebouwd, zal
medio 2021 collectief worden overgedragen aan PPI ABN AMRO. Na de collectieve waardeoverdracht zal het Fonds naar verwachting
eind 2021 worden geliquideerd. Gedurende 2020 heeft het Fonds veel aandacht besteed aan het proces van beëindiging van de
uitvoeringsovereenkomst, toekomstige pensioenopbouw, de collectieve waardeoverdracht en de continuïteit in de afdekking van de
risico’s bij overlijden en arbeidsongeschiktheid, waarbij evenwichtige afweging van belangen en risicomanagement centrale thema’s
vormden.
Samenvattend oordeel Code Pensioenfondsen
De Code Pensioenfondsen is ingedeeld in acht hoofdthema’s. In de hierna opgenomen tabel wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze
deze hoofdthema’s zich verhouden tot de onderwerpen waarop de VC haar toezicht heeft gericht.
De VC heeft kennisgenomen van de eigen beoordeling van het Fonds met betrekking tot de naleving van de Code. Deze is naar
het oordeel van de VC voldoende robuust. De rapportage en uitleg van de uitzonderingen en de onderwerpen waarover het Fonds
wettelijk of volgens de Code is gehouden te rapporteren, is consistent met hetgeen de VC heeft waargenomen in het meest recente
jaarverslag. De VC merkt op dat beoordeling of goedkeuring van het jaarverslag 2020 niet tot haar mandaat heeft behoord.
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De door het Fonds gerapporteerde uitzonderingen zien op de hoofdthemas’s Integer handelen en Zorgvuldig benoemen. Naar het
oordeel van de VC zijn de gerapporteerde uitzonderingen en de onderstaand gerapporteerde bevindingen niet van zodanige aard dat
hiermee in materiële zin inbreuk wordt gemaakt op het naleven van genoemde hoofdthema’s.
a. Opvolging bevindingen en aanbevelingen
Het Fonds heeft de opvolging van de aanbevelingen uit de vorige visitatie ten behoeve van de VC gedocumenteerd en de prioriteiten
zowel intern als met het VO besproken. De meeste aanbevelingen zijn opgevolgd. De VC begrijpt de prioriteiten die het Fonds
gedurende 2020 heeft gesteld, en onderschrijft het belang dat het bestuur heeft gegeven aan de toekomst van het Fonds.
b. Algemene gang van zaken
Het Fonds geeft een goede invulling van de normen met betrekking tot het volgen van de wettelijke ontwikkelingen in de wet- en
regelgeving. Het Fonds volgt de financiële ontwikkelingen op de voet. De toekomst van het Fonds is een belangrijk aandachtspunt. De
risicohouding en risicobereidheid zijn vastgelegd. Het Fonds heeft de risicobereidheid van haar deelnemers getoetst en vastgesteld
dat dit in overeenstemming is met de uitgangspunten van het beleggingsbeleid. Een lijst met de normstelling volgens de acht thema’s
uit de Code Pensioenfondsen wordt gebruikt om naleving daarvan na te gaan. Het bestuur doet in het bestuursverslag mededeling
over de naleving van de herziene Code Pensioenfondsen 2018 en afwijkingen van de Code zijn gemotiveerd in het jaarverslag
weergegeven.
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c. Governance
Het Fonds heeft haar governancestructuur zodanig ingericht dat op alle relevante onderdelen sprake is van een toereikende
waarborging van goed pensioenbestuur.
De evenwichtige belangenafweging staat centraal in de besluitvorming van het bestuur. Het Fonds heeft voldoende maatregelen
genomen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering. De relatie met het VO is goed. Het bestuur zorgt daarbij voor een adequate
informatieverschaffing en vraagt tijdig, waar nodig, een advies aan. Met betrekking tot het uitbestedingsbeleid is sprake van een
bestendige gedragslijn die voldoet aan de (wettelijke) normen. Het Fonds is voldoende in control met betrekking tot de uitbesteding.
Het bestuur is zich ervan bewust dat het verantwoordelijk is voor alle processen binnen het Fonds.
d. Geschiktheid
Het Fonds doet voldoende om de geschiktheid en betrouwbaarheid van de leden van de fondsorganen te waarborgen. De
implementatie van IORP II heeft geresulteerd in het toevoegen van de sleutelfuncties risicobeheer, actuarieel en interne audit aan de
structuur en taakgebieden binnen het bestuur. Hiervoor zijn functieprofielen gecreëerd en is het geschiktheidsplan aangepast. De
maximale bestuurstermijn van enkele bestuurders is verlengd gezien de naderende collectieve waardeoverdracht en liquidatie van het
Fonds, zodat de continuïteit en kennis geborgd is. Het bestuur is zich ervan bewust dat dit ten koste gaat van de diversiteit en zal de
afwijkingen van de Code Pensioenfondsen toelichten in het bestuursverslag.
e. Beleggingen
De VC volgt het Fonds in haar oordeel dat zij voldoet aan de normen met betrekking tot de totstandkoming van de beleggingsstrategie
en de invulling daarvan. Het strategisch beleggingsbeleid van het Fonds sluit aan op de missie, visie en risicohouding van het Fonds.
Het Fonds heeft de risicobereidheid van de deelnemers getoetst en vastgesteld dat deze aansluit bij de risicohouding waarop het
beleggingsbeleid is gebaseerd. Er is sprake van een adequate deskundigheid binnen het bestuur en de beleggingscommissie. De
uitvoering van het beleggingsproces en de monitoring daarvan is door middel van de overlegstructuur en beschikbare rapportages
adequaat vormgegeven. Het bestuur geeft aan binnen haar mogelijkheden aandacht te schenken aan maatschappelijk verantwoord
beleggen.
f. Risico’s
Gedurende 2019 en 2020 heeft het bestuur, met ondersteuning van externe adviseurs, veel tijd en aandacht besteed om de
bevindingen uit het DNB-OPIT onderzoek naar operationele en IT-risico’s, met inachtneming van de beperkte toekomst van het Fonds,
op proportionele wijze op te volgen. Zo zijn het IRM- en IT beleid aangepast en gedocumenteerd in de ABTN. Het bestuur heeft in de
loop van 2020 een commissie risicobeheer ingesteld, die het beleid voorbereid en het bestuur adviseert omtrent risicomanagement,
zoals in het kader van de CWO en liquidatie. Aangezien het bestuur verantwoordelijk blijft voor de uitbestede processen zijn
verschillende maatregelen genomen om de door het Fonds vastgestelde uitbestedingsrisico’s met betrekking tot onder meer kwaliteit,
continuïteit en integriteit te beheersen.
g. Communicatie
Er is binnen het Fonds sprake van een adequate opzet en uitvoering van het communicatiebeleid. Het Fonds beschikt over een
communicatiecommissie. Het Fonds hanteert een communicatiebeleidsplan. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de transitie
van het Fonds. Hiervoor is expliciet een plan van aanpak opgesteld ‘Communicatie transitie Pensioenfonds HAIO’. De website van het
Fonds is ingericht volgens het Pensioen 1-2-3 principe. Op de website is alle voorgeschreven informatie volledig en tijdig ontsloten. De
verklaring beleggingsbeginselen en het financieel crisisplan zijn indirect beschikbaar gesteld op de website door opname van de ABTN.
Op verzoek wordt de informatie schriftelijk ter beschikking gesteld.
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h. Proces van collectieve waardeoverdracht en liquidatie
De VC is van mening dat de aanleiding om tot een collectieve waardeoverdracht en liquidatie van het Fonds over te gaan adequaat
zijn onderbouwd. De keuze om de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2021 onder te brengen bij Stichting Pensioenfonds Huisartsen is
op basis van een doorlopen selectietraject zorgvuldig uitgevoerd. Daarnaast is de keuze om het opgebouwde pensioenkapitaal en de
opbouw van arbeidsongeschikten vanaf medio 2021 naar PPI ABN AMRO over te dragen na uitgebreide overwegingen en zorgvuldige
besluitvorming tot stand gekomen. het proces resulterend in een collectieve waardeoverdracht op 1 juni 2021 is/wordt door het
Fonds op een beheerste en integere wijze uitgevoerd aan de hand van een liquidatieplan en met externe ondersteuning van een
transitiemanager.
De VC onderstreept het belang dat gedurende het hele transitieproces alle opties, overwegingen en besluiten schriftelijk dienen te
worden vastgelegd waarbij adequate aandacht dient te worden besteed aan een gedocumenteerde evenwichtige afweging van
belangen van (gewezen) deelnemers en andere belanghebbenden. Daarnaast doet de VC nog enkele aanbevelingen om gedurende
de hele transitie aandacht te blijven besteden aan risicomanagement.

De visitatiecommissie

Frans Lemkes
Jacques Nieuwenhuizen
Frank Rijksen

Reactie van bestuur
Het bestuur bedankt VC Holland voor hun rapportage over 2020. De visitatiecommissie heeft een volledig, zorgvuldig en leesbaar
rapport opgeleverd. Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de door de Visitatiecommissie in het rapport neergelegde
aanbevelingen, waarbij de visitatiecommissie goed rekening heeft gehouden met de korte horizon van het bestaan van het fonds. Het
bestuur zal opvolging geven aan de aanbevelingen bij de liquidatie van het fonds. De aanbevelingen uit 2019 zijn opgevolgd.
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Verslag Verantwoordingsorgaan

Oordeel verantwoordingsorgaan
Oordeel verantwoordingsorgaan (VO) Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding (Pf HAIO) bij het gevoerde beleid Pf HAIO over
2020
Conform de principes van goed pensioenfondsbestuur geeft het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pf HAIO haar oordeel over
het door het bestuur gevoerde beleid in 2020. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben de relevante stukken ontvangen,
zodat zij hun taak naar behoren hebben kunnen uitvoeren.
Gedurende het verslagjaar is het VO steeds adequaat door het bestuur geïnformeerd over het onderbrengen van de
pensioenvoorziening van huisartsen in opleiding bij de Stichting Pensioenfonds Huisartsen(SPH). Het zelfde geldt voor de Collectieve
Waarde Overdracht (CWO) van het huidige vermogen van het fonds aan de PPI ABN AMRO.
Conform de statuten heeft het VO ingestemd met de daartoe door het bestuur genomen besluiten.
Het VO heeft geconstateerd, dat de rechten van de deelnemers in het fonds bij deze overgangen gerespecteerd en in stand gebleven
zijn.
Conform de statuten van SPH zijn de deelnemers vertegenwoordigd in de Beroeps Pensioen Vereniging van SPH.
Het VO heeft kennis genomen van de inhoud van het concept jaarverslag 2020. Op 15 juni 2021 heeft het VO met het bestuur een
videovergadering gehouden, waarin het concept is besproken. Daar namen ook de accountant en de certificerend actuaris aan deel.
het bestuur heeft bij die gelegenheid de beleidskeuzes voldoende toegelicht. Het jaarverslag geeft het VO een getrouw beeld van de
ontwikkelingen en de financiële status van het fonds, ook in het licht van de voorgenomen liquidatie van het fonds.
Voor de langdurig arbeidsongeschikten is een passende voorziening getroffen.
Het VO heeft ook kennis genomen van de relevante fondsdocumenten en deze vervolgens met het bestuur besproken.
Het VO is van oordeel, dat de bestuurlijke inrichting, het pensioenreglement en de overige reglementen en overeenkomsten voor zover
bekend, in het verslagjaar voldeden aan de vigerende wet- en regelgeving.
Het VO is tevens van oordeel, dat het het bestuur in 2020 een consistent beleid heeft gevoerd met betrekking tot de voorgenomen
liquidatie van het fonds.
Dit in aanmerking nemende, gepaard aan het matige rendement op de beleggingen en de onzekerheden rond de corona crisis
ondersteunt het VO het besluit van het bestuur over het jaar 2020 geen winstdeling toe te kennen.
Het VO constateert, dat de kosten, die het fonds maakt goed gemonitord en beheerst worden. Het VO is er zich van bewust, dat de
transitie van het kapitaal en de liquidatie van het fonds extra kosten met zich meebrengen.
Het VO heeft waardering voor het communicatiebeleid van het bestuur naar de deelnemers in deze hectische tijden.
Door de covid 19 pandemie heeft de gezamenlijke deskundigheidsbevordering op een laag pitje gestaan. Via de geëigende kanalen
zijn de leden van het VO zich op de hoogte blijven stellen van de ontwikkelingen op pensioen gebied.
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De samenstelling van het VO is in het verslagjaar niet gewijzigd.
Het VO heeft kennis genomen van het visitatierapport en dit in een vergadering met het bestuur en de visitatiecommissie besproken.
Het VO onderschrijft de conclusies en heeft met het bestuur besproken op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan de
aanbevelingen.
Het VO constateert, dat de externe accountant heeft geoordeeld dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van het fonds per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW.
Verder wordt vastgesteld, dat de certificerend actuaris heeft gerapporteerd dat door het fonds is voldaan aan de artikelen 126 tot en
met 140 van de Pensioenwet.
Daarbij is mede in acht genomen dat de technische voorzieningen toereikend zijn en de totale vermogenspositie van het fonds goed
is. Het VO kan zich vinden in de toelichting, die het bestuur betreffende het eigen vermogen en de reserves heeft gegeven.
Tenslotte hecht het VO eraan zijn waardering uit te spreken voor de grote inzet en de inspanningen van het bestuur om het
ingewikkelde proces van overgang en liquidatie van het fonds tot een goed einde te brengen.

Reactie van bestuur
Het bestuur geeft op grond van artikel 115a zijn reactie op het oordeel van het verantwoordingsorgaan over het door het bestuur
gevoerde beleid in 2020.
Het bestuur kan zich vinden in het oordeel van het Verantwoordingsorgaan.
Het bestuur is verheugd dat het VO de verbeteringen in de communicatie heeft geconstateerd. Daarnaast vindt het bestuur het positief
dat het VO de keuzes van het bestuur bij de collectieve waardeoverdracht van het fonds onderschrijft.
Het bestuur waardeert de betrokkenheid van de leden van het Verantwoordingsorgaan. De steun en waardering die het bestuur
ervaart bij het proces van liquidatie van het pensioenfonds wordt zeer op prijs gesteld.
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Vooruitblik 2021

Toekomst pensioenfonds
Op 1 juni 2021 is de collectieve waardeoverdracht naar PPI ABN AMRO uitgevoerd. Het bestuur heeft besloten om vanaf 20 juni 2021 te
gaan liquideren.
Wet- en regelgeving
Er wordt derhalve geen nieuwe wet- en regelgeving meer geïmplementeerd in 2021. Het nieuwe pensioenstelsel dat in 2026 in
werking zal treden, krijgt geen invulling bij het fonds.
Beleggingsbeleid
DNB heeft de verklaring van geen bezwaar tegen de collectieve waardeoverdracht op 26 mei 2021 afgegeven. Vervolgens is de gehele
aandelenportefeuille liquide gemaakt en overgedragen aan de PPI ABN AMRO. De verklaring van geen bezwaar van DNB is op 26
mei 2021 ontvangen. Daarnaast zijn de premies voor arbeidsongeschikte deelnemers ingekocht bij elipsLife en Zwitserleven en het
overlijdensrisico van de arbeidsongeschikte deelnemers bij elipsLife. Het fonds heeft voldoende financiële middelen om aan al deze
verplichtingen te voldoen.
UFR
De technische voorzieningen zijn vastgesteld op basis van de rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank per 31 december
2020 en de factoren zoals genoemd in de grondslagen bij de jaarrekening. De Nederlandsche Bank heeft toegelicht dat de
rentetermijnstructuur de komende jaren in vier stappen wordt gewijzigd. Een wijziging die volgt uit het advies van de Commissie
Parameters. Aangezien Pf. HAIO in 2020 nog maar zo’n 21 actieve deelnemers heeft, te weten de arbeidsongeschikte deelnemers, is het
effect van deze wijziging minimaal.
Ondertekening

Het verslag van het bestuur is vastgesteld te Utrecht d.d. 18 juni 2021.

Het bestuur.

drs. M.J.A. de Wit

drs. C.J. Esser

mr. A.W.J.M. van Bolderen

drs. A.M. Bouwman

E.R. Brugman

M. van Rumpt
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Jaarrekening
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Balans per 31 december
(na bestemming saldo; in duizenden euro)

Activa 		2020		2019
Beleggingen voor risico (gewezen) deelnemers [1]				
Zakelijke waarden

13.035		

11.029

Vastrentende waarden

7.226		

5.368

Liquide middelen

7.117		

9.840

		27.378		26.237
Vordering op herverzekeraar [2]		

2.279		

1.713

Vorderingen en overlopende activa [3]		

5		

14

Liquide middelen [4]		

7.452		

3.777

Totaal activa		37.114		31.741

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal
onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.
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Passiva		2020		2019
Stichtingskapitaal en reserves [5]		

3.861		

4.548

Technische voorzieningen				
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds [6]		

3.918		2.896

Overige technische voorzieningen [7]		

1.333		507

Technische voorziening voor risico (gewezen) deelnemers [8]		

26.883		

23.551

Kortlopende schulden en overlopende passiva [9]		

1.119		

239

Totaal passiva		37.114		31.741

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal
onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.
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Staat van baten en lasten
(in duizenden euro)

		2020		2019
Directe beleggingsopbrengsten voor risico (gewezen)
deelnemers [10]		

-75		

113

551		

2.224

herverzekering en pensioen- en uitvoeringskosten [12]		

1.877		

1.756

Premiebijdragen voor risico deelnemers [13]		

6.601		

6.355

Overgenomen pensioenverplichtingen [14]		

721		

600

Overgedragen pensioenverplichtingen [15]		

-4.185		

-6.296

Indirecte beleggingsopbrengsten voor risico (gewezen)
deelnemers [11]		
Premiebijdragen van werkgevers en werknemers voor kosten

Mutatie technische voorziening voor risico (gewezen)
deelnemers [16]				
Stortingen uit premiebijdragen
Stortingen uit inkomende waardeoverdrachten
Toekenning extra participaties
Onttrekkingen t.b.v. waarde overdracht
Onttrekkingen i.v.m. overlijden
Rendement

-6.618		

-6.339

-721		

-600

0		

-888

4.185		

6.296

13		

8

-191		-174

		-3.332		-1.697
Mutatie technische voorzieningen voor risico fonds [17]			

-1.282		

-646

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat van baten en lasten, die een
integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.
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		2020		2019
Herverzekering [18]
Premies

-722		-566

Koopsommen

-785		22

Herverzekerde uitkeringen (premievrijstelling)

47		

40

720		

0

Winstdeling 2018

0		

-6

Winstdeling 2019

92		

0

Overlijdensuitkering

		-648		-510
Pensioenuitvoerings- en administratiekosten [19]		

-915		

-643

Saldo van baten en lasten		

-687		

1.256

Bestemming van het saldo				
Minimale algemene reserve

167		

84

Vrije algemene reserve

-113		

-154

Reserve koersverschillen

-741		

2.214

Winstdelingsreserve				
–

Onttrekking i.v.m. toekenning extra participaties

0		

-888

–

Saldobestemming boekjaar

0		

0

		 -687		1.256

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat van baten en lasten, die een
integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding Jaarverslag 2020

67

Kasstroomoverzicht
(in duizenden euro)

		2020		2019
Pensioenactiviteiten
Ontvangsten
Premiebijdragen van werkgevers en werknemers

8.478		

8.111

Overgenomen pensioenverplichtingen

704		

600

Uitkeringen uit herverzekering

779		

52

Winstdeling uit herverzekering

92		

164

		10.053		 8.927
Uitgaven				
Overgedragen pensioenverplichtingen

-4.280		

-6.196

Premies herverzekering

-560		

-551

Pensioenuitvoerings- en administratiekosten

-882		

-613

		-5.722		-7.360
Beleggingsactiviteiten				
Ontvangsten
Directe beleggingsopbrengsten
Verkopen en aflossingen beleggingen
Dividendbelasting

-44		

113

18.390		

991

0		7

		18.346		 1.111
Uitgaven
Aankopen en verstrekkingen beleggingen
Kosten vermogensbeheer

-18.977		

-5.113

-25		

0

		-19.002		 -5.113
Mutatie liquide middelen		

3.675		

-2.435

Saldo liquide middelen 1 januari		

3.777		

6.212

Saldo liquide middelen 31 december		

7.452		

3.777
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Pensioenfonds HAIO is gevestigd te Orteliuslaan 750, 3528 BB te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 30195416.
Het fonds heeft ten doel het voorzien in pensioen voor huisartsen in opleiding en hun nabestaanden.
Toepassing richtlijnen voor de jaarverslaggeving
Pensioenfonds HAIO heeft deze jaarrekening opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW met toepassing van de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving, waaronder de gepubliceerde Richtlijn 610 Pensioenfondsen.
Liquidatie
Het bestuur heeft een voorwaardelijk besluit genomen tot collectieve overdracht naar SPH en liquidatie van het fonds op 14 april 2020.
Het verantwoordingsorgaan heeft daarover op 8 april 2020 positief geadviseerd. Het bestuur heeft op 29 september 2020 besloten om
een collectieve waardeoverdracht plaats te laten vinden naar PPI ABN AMRO per 1 januari 2021. Het VO heeft op 30 september 2020
een positief advies gegeven omtrent dit besluit. Het bestuur heeft op 24 november 2020 besloten de collectieve waardeoverdracht
uit te stellen tot 1 juni 2021. Tevens is het voorgenomen besluit genomen om in liquidatie te gaan nadat DNB een verklaring van
geen bezwaar heeft gegeven met het verzoek om over te gaan tot een collectieve waardeoverdracht. Het verantwoordingsorgaan
heeft op dezelfde datum positief geadviseerd over deze besluiten. De collectieve waardeoverdracht is op 26 februari 2021 gemeld bij
DNB. DNB heeft op 26 mei 2021 laten weten geen ‘verbod tot waardeoverdracht op te willen leggen’. De overdracht is per 1 juni 2021
geëffectueerd. Het bestuur heeft besloten per 20 juni 2021 in liquidatie te gaan en treedt vanaf dan op als college van vereffenaars.
Gegeven het besluit tot liquidatie is er geen sprake meer ven de continuïteitsveronderstelling bij de opstelling van de jaarrekening.
De vereffenaars voorzien een ordentelijke afwikkeling van alle verplichtingen van de stichting, waarbij er toereikende middelen zijn
om huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Zodoende wordt voor de jaarrekening 2020, in lijn met RJ 170.104,
de grondslagen gehanteerd overeenkomstig voorgaand jaar. Bij het vaststellen van de hoogte van de reservering voor toekomstige
liquidatiekosten is rekening gehouden met de begrote kosten voor 2021, de raming van kosten van de uitvoerder en de wens van
DNB om een negatief liquidatiesaldo zo mogelijk te voorkomen. Het uitgangspunt voor de hoogte van de reservering toekomstige
liquidatiekosten is de begroting voor 2021 plus de reeds bestaande excassovoorziening.
Schattingswijziging
Wijziging prognosetafel
Voor de vaststelling van de voorziening is per einde 2020 uitgegaan van de Prognosetafel AG2020, waar vorig boekjaar nog uitgegaan
werd van de Prognosetafel AG2018. Dit heeft geleid tot een verlaging van de voorziening met € 5.
Het effect van deze schattingswijziging is als mutatie in het resultaat verwerkt.
Waardering
Algemene grondslagen
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen de kostprijs, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt vermeld. Voor de
kortlopende vorderingen en schulden wordt de kostprijs geacht een redelijke benadering te zijn van de reële waarde.
Beleggingen voor risico (gewezen) deelnemers
De beleggingen voor risico (gewezen) deelnemers (pensioenspaarkapitalen) betreffen de gestorte gelden op spaar- en
depositorekeningen bij ABN AMRO, SNS en Rabobank en beleggingen in beleggingsfondsen van Brand New Day Vermogensbeheer NV
(tot april 2020) en AIM (vanaf april 2020). Maandelijks wordt een fictief rentepercentage toegekend. Het verschil tussen de werkelijke
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beleggingsopbrengsten en de aan de pensioenspaarkapitalen toegekende rente komt ten gunste of ten laste van het pensioenfonds.
De beleggingen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, zijnde de intrinsieke waarde, per einde boekjaar.
Vordering uit het herverzekeringscontract ten aanzien van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Bij de waardering worden de herverzekerde uitkeringen contant gemaakt tegen de rentetermijnstructuur, onder toepassing van de
actuariële grondslagen van het fonds.
Minimale algemene reserve
Het bestuur heeft besloten dat de minimale algemene reserve 5% van de technische voorziening zal zijn.
Vrije algemene reserve
De hoogte van de vrije algemene reserve is maximaal gelijk aan 15% van de technische voorziening, onder aftrek van de minimale
algemene reserve en de reserve koersverschillen.
Reserve koersverschillen
Niet-gerealiseerde koersverschillen van beleggingen in beleggingsfondsen muteren in de reserve koersverschillen.
Winstdelingsreserve
Over 2020 wordt in afwijking van de procedure het besluit over de winstdeling uitgesteld van maart naar april 2021.
Over 2019 is geen winstdeling toegekend.
Technische voorziening voor risico (gewezen) deelnemers
De technische voorziening wordt gevormd door gelden, beschikbaar voor de opbouw van het pensioenvermogen.
Bij de berekening van de technische voorziening wordt geen rekening gehouden met sterftekansen en een intrestverwachting.
Tijdens de duur van het deelnemerschap worden de beschikbare premies voor de opbouw van het pensioenvermogen, toegevoegd
aan de technische voorziening. Deze voorziening wordt maandelijks met 1/12% verhoogd. De werkelijk behaalde rendementen
minus de voornoemde 1% worden verrekend met het eigen vermogen van het fonds. Uit dit eigen vermogen kan het bestuur een
winstuitkering doen ten gunste van de technische voorziening.
Tot 2019 werd tenminste 2 jaar na de beëindiging van het deelnemerschap, anders dan wegens arbeidsongeschiktheid of
overlijden, conform het pensioenreglement het opgebouwde pensioenkapitaal overgedragen naar een ander pensioenfonds dan
wel aangewend als koopsom voor een kapitaalverzekering bij een verzekeraar. Vanaf 2019 is dit gewijzigd. Bij beeindiging van het
deelnemerschap wordt de voorziening overgedragen naar een ander pensioenfonds dan wel blijft, sinds een
verplichte overdracht van het pensioenkapitaal naar een verzekeraar niet meer kan, het pensioenkapitaal in het pensioenfonds tot
moment van collectieve waardeoverdracht.
De beleggingsrisico’s die verband houden met de opbouw van het pensioenvermogen zijn voor rekening van de (gewezen)
deelnemer.
Technische voorzieningen
Het fonds heeft op dit moment een drietal voorzieningen gevormd. Het betreft hier de voorziening voor toekomstige opbouw bij
arbeidsongeschiktheid, de IBNR-voorziening en de voorziening voor toekomstige kosten.
Voorziening toekomstige opbouw bij arbeidsongeschiktheid
Als een deelnemer invalideert, heeft hij onder bepaalde voorwaarden recht op premievrije voortzetting van de pensioenopbouw
tot aan maximaal de pensioenrichtleeftijd. Ten behoeve van de premievrije voortzetting van de bestaande arbeidsongeschikte
deelnemers heeft het fonds een voorziening gevormd. Het betreft hier de voorziening toekomstige opbouw bij arbeidsongeschiktheid,
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die is vastgesteld als de contante waarde van de toekomstig te storten beschikbare premies voor arbeidsongeschikte deelnemers.
De toekomstig te storten beschikbare premies zijn daarbij afgeleid van het meest recent beschikbare pensioenreglement. Voor de
berekening van de contante waarde is uitgegaan van de volgende grondslagen.
Rekenrente
De rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB.
Sterfte
De sterftekansen zijn ontleend aan de in september 2020 door het Koninklijk Actuarieel Genootschap gepubliceerde prognosetafel
AG2020, in combinatie met ES-P2A ervaringssterfte. De ES-P2A ervaringssterfte betreft een door het verbond van verzekeraars
gepubliceerde ervaringssterftetabel.
Leeftijden
Vast leeftijdsverschil tussen man en vrouw van 3 jaar, waarbij de man 3 jaar ouder is dan de vrouw. Leeftijden worden in maanden
nauwkeurig vastgesteld.
Revalidering
Ten aanzien van revalidatie zijn er geen ervaringscijfers bekend. Naar verwachting zullen de aios-h vanaf 1 januari 2021 deelnemen in
Pensioenfonds SPH. Pensioenfonds SPH hanteert een revalidatiepercentage van 15%. Aangezien de doelgroep dezelfde is, namelijk
huisartsen, waarbij wordt opgemerkt dat de aios-h doorgaans jonger zijn en als gevolg daarvan meer tijd hebben voor herstel, acht het
bestuur een revalidatiekans van 15% een prudente grondslag voor de berekening van de technische voorziening.
Stijging
Voor de premievrijstelling geldt dat de pensioengrondslag die ten grondslag ligt aan de inleg jaarlijks toeneemt. Deze stijging is daarbij
gebaseerd op de cao-loonstijging. Vanaf 2021 is in het pensioenreglement verankerd dat de pensioengrondslag jaarlijks met 2,3% stijgt.
Tegenover deze voorziening is een vordering op de herverzekeraar opgenomen, omdat het fonds het arbeidsongeschiktheidsrisico
heeft herverzekerd. De vordering is vastgesteld op basis van dezelfde grondslagen, zoals gehanteerd voor de voorziening toekomstige
opbouw bij arbeidsongeschiktheid, met dien verstande dat er geen rekening is gehouden met een indexatie van 2,3%. Daarnaast zijn
de toekomstig te storten beschikbare premies afgeleid van het pensioenreglement dat van toepassing was op de eerste ziektedag van
de desbetreffende arbeidsongeschikte deelnemers.
IBNR-voorziening
Het fonds houdt tevens rekening met de mogelijkheid dat deelnemers arbeidsongeschikt geraken. Indien deelnemers namelijk langer
dan twee jaar ziek zijn kunnen zij arbeidsongeschikt verklaard worden. Ter dekking van dit latente arbeidsongeschiktheids- risico
heeft het fonds de IBNR-voorziening gevormd. Deze voorziening bestaat uit de risicopremies voor het premievrijstellingsrisico uit het
huidige plus het voorgaande boekjaar. Ieder jaar wordt deze voorziening aangepast door de risicopremie uit het betreffende boekjaar
toe te voegen en de risicopremie uit het minst recente boekjaar te laten vrijvallen. Tegenover deze voorziening is één-op-één een
vordering op de herverzekeraar opgenomen omdat het fonds het arbeidsongeschiktheidsrisico heeft herverzekerd. De hoogte van de
risicopremies zijn berekend op basis van het herverzekeringstarief, zoals vastgesteld door de herverzekeraar en de risicokapitalen die op
basis van de volgende grondslagen zijn vastgesteld.
Rekenrente
De gehanteerde rekenrente is gelijk aan 1%.
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Sterfte
De sterftekansen zijn ontleend aan de in september 2018 door het Koninklijk Actuarieel Genootschap gepubliceerde prognosetafel
AG2020, zonder de toepassing van ervarings- sterfte.
Leeftijden
Vast leeftijdsverschil tussen man en vrouw van 3 jaar, waarbij de man 3 jaar ouder is dan de vrouw. Leeftijden worden in maanden
nauwkeurig vastgesteld.
Gehuwdheid
Er wordt geen rekening gehouden met de burgerlijke staat van de hoofdverzekerde. Er wordt ermee rekening gehouden dat iedereen
gehuwd is.
Kosten
Er is geen rekening gehouden met een opslag voor toekomstige kosten.
Indexatie
Er wordt ervan uitgegaan dat de uitkering, conform het pensioenreglement, jaarlijks met 1% stijgt.
Wezenpensioen
Het wezenpensioen is volledig verzekerd op risicobasis. Herverzekering vindt plaats op basis van de door de herverzekeraar
vastgestelde tarieven.
Voorziening voor toekomstige kosten
Er wordt een voorziening voor toekomstige kosten aangehouden. De kostenvoorziening is ultimo 2019 gelijkgesteld aan 2,25% van de
voorziening toekomstige opbouw bij arbeidsongeschiktheid. Aanvullend wordt er rekening gehouden met de verwachte kosten in
verband met de liquidatie van het fonds.
Tot slot
Hierboven zijn de grondslagen opgenomen die gehanteerd worden voor de vaststelling van de technische voorzieningen voor risico
fonds, alsook de grondslagen die gehanteerd worden voor de vaststelling van de risicopremies. Ten aanzien van de voorgaande gelden
nog de volgende opmerkingen:
–

cao-loonstijging => Voor de voorziening toekomstige pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid wordt uitgegaan van een
jaarlijkse stijging van de pensioengrondslag ter hoogte van 2,3%. Het bestuur heeft hiervoor naar een algemeen aanvaardbare
maatstaf gezocht. Ondanks dat Pf. HAIO geen herstelplan of haalbaarheidstoets kent, wordt de cao-loonstijging die hierin als
maatstaf wordt aangehouden, als grondslag voor de berekening van de toekomstige verhogingen conform de cao van de SBOH
aangehouden. Verder is overwogen dat de SBOH vrijwel geheel overheid gesubsidieerd is en de CAO globaal de overheid en zorg
lonen volgt en dat 2,3% iets hoger is dan het politiek streven naar inflatie net onder 2%. Vanaf 2021 is in het pensioenreglement
verankerd dat de pensioengrondslag jaarlijks met 2,3% stijgt.

–

Het fonds heeft het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico herverzekerd met uitzondering van de volgende risico’s, welke nu
allemaal tot waardering komen in de berekeningen van de technische voorziening voor risico pensioenfonds:
•

De eerste twee jaar wachttijd bij arbeidsongeschiktheid voor zover niet in dienst bij de SBOH;

•

De jaarlijkse verhoging van de inleg voor arbeidsongeschikten conform de cao van de SBOH;

•

Het risico dat de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd, met als gevolg dat de hogere pensioenrichtleeftijd ten aanzien van het
premievrijstellingsrisico niet is herverzekerd;

•

Anw-risico;

•

Het verschil in rente en/of grondslagen tussen de uitkering door de herverzekeraar en de inkoop van een partner- of
wezenpensioen bij een verzekeraar.
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Herverzekering
De risico’s voortvloeiend uit de aangegane pensioenverplichtingen voor de nabestaanden en de premieovername bij
arbeidsongeschiktheid zijn herverzekerd.
Partnerpensioen
De herverzekeringsdekking omvat de contante waarde van de aanspraken op een levenslang partnerpensioen.
De herverzekering vindt plaats in de vorm van een risicokapitaal en is op basis van een onbepaalde partnerdekking. Voor alle
deelnemers wordt een overlijdensrisicokapitaal in herverzekering gegeven en bij overlijden van de deelnemer zal dit risicokapitaal
worden uitgekeerd, ongeacht het feit of de deelnemer een partner achterlaat. Indien de deelnemer geen partner achterlaat dan komt
dit risicokapitaal ten gunste van het pensioenfonds.
De grondslagen voor de berekening van het risicokapitaal bij overlijden op basis van een levenslang partnerpensioen zijn:
–

prognosetafel AG2020 (2019: AG2018) en ES-P2 A ervaringssterfte;

–

DNB-rentetermijnstructuur per einde oktober 2020 (2019: per einde oktober 2019);

–

vast leeftijdsverschil tussen man en vrouw van 3 jaar, waarbij de man 3 jaar ouder is dan de vrouw;

–

ten behoeve van het Anw-hiaatpensioen wordt eveneens rekening gehouden met de leeftijd van het jongste kind; er wordt hierbij
uitgegaan van aannames welke gebaseerd zijn op de leeftijd van de moeder;

–

indexering van de nabestaandenuitkering is 1%;

–

excassokosten 1½% van netto;

–

administratiekosten 1½% van netto inclusief excassokosten.

–

geactualiseerde M/V-verhouding 24/76 o.b.v. eindstand 2020 (2019: 24/76);

Wezenpensioen
Het wezenpensioen is volledig verzekerd op risicobasis. Herverzekering vindt plaats op basis van de door de herverzekeraar
vastgestelde tarieven.
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
In geval van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid omvat de herverzekering een uitkering ter grootte van de premie uit de
beschikbare premiestaffel, als vermeld in het pensioenreglement. Hierbij zal na ingangsdatum van de uitkering de beschikbare
premiestaffel worden doorlopen. Bij uitkering van de vrijgestelde beschikbare premie wordt voor de berekening van de
pensioengrondslag uitgegaan van het pensioensalaris en de daarop in mindering te brengen franchise zoals vastgesteld per de
laatstverschenen 1ste januari vóór de eerste ziektedag van de deelnemer.
De premieverhogingen die voortkomen uit de jaarlijkse aanpassingen van de pensioengrondslag overeenkomstig artikel 7 lid 3 van het
pensioenreglement, worden gefinancierd uit de reserves van het pensioenfonds.
Winstdeling
Eventuele winstdeling voortkomend uit herverzekering komt ten gunste van het pensioenfonds. Indien het bestuur van oordeel
is dat er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de hoogte van de winstdeling, danwel dat de hoogte definitief is
vastgesteld, dan zal deze worden meegenomen in het jaar waarop deze betrekking heeft. Het bestuur beslist vervolgens wat er met de
bestemming van het winstsaldo gebeurt.
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Resultaatbepaling
Algemeen
De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Directe beleggingsopbrengsten
De opgenomen intresten zijn verantwoord op basis van nominale bedragen.
Indirecte beleggingsopbrengsten
De ongerealiseerde waardemutaties van de beleggingsfondsen worden ten gunste dan wel ten laste van de pensioenspaarkapitalen
gebracht, waarbij de toegekende intrestbaten worden afgestemd op het totaal te verlenen fictieve rendement.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld via de directe methode.
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Toelichting op de balans per 31 december
(in duizenden euro)
Activa
[1] Beleggingen voor risico (gewezen) deelnemers
						
Niet
Stand
Categorie

Aankopen/		

Directe Gerealiseerde

gerealiseerde

Stand

ultimo

verstrek-

Verkopen/

beleggings-

koers-

koers-

ultimo

2019

kingen

aflossingen

opbrengsten

verschillen

verschillen

2020

11.029

11.000

-9.450

0

-1.579

2.035

13.035

Zakelijke waarden
Beleggingsfondsen in
aandelen

Vastrentende waarden						
Beleggingsfondsen in
vastrentende waarden

5.368

7.000

-5.237

0

-131

226

7.226

Liquide middelen						
(Spaar)rekeningen en
deposito’s

9.840

1.000

-3.700

-23

0

0

7.117

26.237

19.000

-18.387

-23

-1.710

2.261

27.378

Totaal beleggingen voor
risico (gewezen)
deelnemers

Beleggingen uit hoofde van pensioenspaarkapitalen
De bijdragen ten behoeve van de pensioenspaarkapitalen zijn gedeeltelijk gestort op (spaar-en deposito)rekeningen bij ABN AMRO,
SNS Bank en Rabobank en gedeeltelijk belegd in beleggingsfondsen van Achmea Investment Management.
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Niet
Categorie

gerealiseerde

Stand

ultimo

Stand

Aankopen/ 		
verstrek-

Verkopen/

beleggings-

Directe Gerealiseerde
koers-

koers-

ultimo

2018

kingen

aflossingen

opbrengsten

verschillen

verschillen

2019

7.818

1.000

0

110

10

2.091

11.029

4.231

1.000

0

14

0

123

5.368

7.852

3.000

-1.000

-13

0

1

9.840

19.901

5.000

-1.000

111

10

2.215

26.237

Zakelijke waarden
Beleggingsfondsen in
aandelen
Vastrentende waarden
Beleggingsfondsen in
vastrentende waarden
Liquide middelen
(Spaar)rekeningen en
deposito’s
Totaal beleggingen voor
risico (gewezen)
deelnemers

Methodiek bepaling marktwaarde
In onderstaande tabel is aangegeven op welke manier de marktwaarden zijn afgeleid.

Categorie		 Onaf-

Netto		Stand

Directe

hankelijke

contante

Andere

ultimo

marktnotering

taxaties

waarde

methode

2020

Zakelijke waarden

0

0

0

13.035

13.035

Vastrentende waarden

0

0

0

7.226

7.226

0

0

0

20.261

20.261

Categorie		 Onaf-

Netto		Stand

Directe

hankelijke

contante

Andere

ultimo

marktnotering

taxaties

waarde

methode

2019

Zakelijke waarden

0

0

0

11.029

11.029

Vastrentende waarden

0

0

0

5.368

5.368

0

0

0

16.397

16.397

Voor de waardering van de zakelijke waarden en vastrentende waarden geldt dat deze in 2020 volledig bestaan uit AIM fondsen (2019:
BND fondsen).

76

		2020		2019
[2] Vordering op herverzekeraar				
Toekomstige opbouw bij arbeidsongeschiktheid				
Stand per 1 januari
Mutatie
Stand per 31 december

1.342		

687

560		655
1.902		

1.342

IBNR voorziening				
Stand per 1 januari
Mutatie
Stand per 31 december

371		

357

6		14
377		

371

		2.279		1.713
Bij de waardering van de vordering uit herverzekeringscontract ten
aanzien van toekomstige pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
worden de herverzekerde uitkeringen contant gemaakt tegen de
rentetermijnstructuur, onder toepassing van de actuariële grondslagen
van het fonds.
[3] Vorderingen en overlopende activa				
Verzekeringsmaatschappijen

-1		17

Lopende intrest en nog te ontvangen dividend

-10		

Overige

16		2

Totaal vorderingen en overlopende activa		

-5

5		

14

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
Voor het huidige herverzekeringscontract geldt ten aanzien van
het overlijdensrisico een jaarlijkse winstdeling. De hoogte van een
mogelijk winstsaldo wordt na afloop van het boekjaar bepaald. Het
bestuur beslist wat er met de bestemming van het winstsaldo gebeurt.
[4] Liquide middelen				
Liquide middelen pensioenfonds		

7.452		3.777

Onder de liquide middelen zijn opgenomen de tegoeden op
bankrekeningen die onmiddellijk dan wel op korte termijn opeisbaar
zijn. Deze bankrekningen staan ter vrije beschikking van het fonds.
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Passiva		2020		2019
[5] Stichtingskapitaal en reserves				
Stichtingskapitaal		0		0
Minimale algemene reserve				
Stand per 1 januari
Saldobestemming boekjaar

1.176		

1.092

167		

84

Stand per 31 december		

1.343		

1.176

Vrije algemene reserve				
Stand per 1 januari

370		

524

Saldobestemming boekjaar

-113		

-154

Stand per 31 december		

257		

370

Reserve koersverschillen				
Stand per 1 januari
Saldobestemming boekjaar

3.002		

788

-741		

2.214

Stand per 31 december		

2.261		

3.002

Winstdelingsreserve				
Stand per 1 januari

0		

888

Onttrekking i.v.m. toekenning extra participaties

0		

-888

Saldobestemming boekjaar

0		

0

Stand per 31 december		

0		

0

Totaal eigen vermogen		

6.861		

4.548

Het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt		

641		

3.124

Technische voorzieningen				
[6] Voorziening pensioenverplichting voor risico pensioenfonds				
Stand per 1 januari

2.896		

Mutatie

1.022		1.286

Stand per 31 december		

78

1.610

3.918		

2.896

		2020		2019
Waarvan voor:				
–

Toekomstige opbouw bij arbeidsongeschiktheid

–

IBNR (incured but not reported)

3.541		

2.525

377		

371

De deelnemer van wie het dienstverband met de werkgever is
beëindigd terwijl de deelnemer voor 65% of meer arbeidsongeschikt is
als arts (BIG geregistreerd) heeft recht op premievrije voortzetting van
de pensioenopbouw.
Voor dit recht wordt een voorziening aangehouden. Deze
voorziening is gelijk aan de som van de contante waarde van de
tot pensioendatum verschuldigde premies. Het fonds heeft het
premievrijstellingsrisico herverzekerd op rentebasis en ontvangt dan
ook voor de premievrije voortzetting jaarlijks de vrijgestelde premies.
Het fonds heeft in dat kader een vordering op de herverzekeraar op
de balans geactiveerd. De hoogte van deze vordering is gelijk aan
de contante waarde van de van de herverzekeraar te ontvangen
premievrijstellingsrentes.
Voor de vaststelling van de voorziening en de vordering is uitgegaan
van de grondslagen zoals opgenomen in de paragraaf ´Grondslagen
voor waardering en resultaatbepaling´.
Ter dekking van het latente arbeidsongeschiktheidsrisico heeft
het fonds een IBNR-voorziening gevormd. De IBNR-voorziening is
gelijkgesteld aan de risicopremies voor het premievrijstellingsrisico
uit het huidige plus het voorgaande boekjaar. Dit betreft namelijk
de verwachte toename van de technische voorziening als gevolg
van arbeidsongeschiktheid voor die deelnemers die de afgelopen
twee jaar ziek zijn geworden. In verband met de herverzekering is
tegenover dit latente risico tevens een vordering op de herverzekeraar
opgenomen. Deze vordering is gelijkgesteld aan de hoogte van de
IBNR-voorziening. Per saldo resulteert e.e.a. in een voorziening ter
hoogte van 3.918 en een vordering ter hoogte van 2.279. Het recht op
premievrije voortzetting heeft dus gedeeltelijk effect op het resultaat.
[7] Overige technische voorzieningen				
Voorziening toekomstige kosten				
Stand per 1 januari

507		

Mutatie

826		29

Stand per 31 december		
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1.333		
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		2020		2019
Er wordt een voorziening voor toekomstige kosten aangehouden
door het fonds. Deze is gelijkgesteld aan 2,25% van de voorziening
toekomstige pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Aanvullend
wordt er nu rekening gehouden met de verwachte kosten in het kader
van de mogelijke liquidatie van het fonds.
[8] Voorziening pensioenverplichtingen voor risico (gewezen)
deelnemers				
Pensioenspaarkapitalen				
Stand per 1 januari

23.551		

21.854

6.618		

6.339

721		

600

Toekenning extra participaties (winstdeling 2018)

0		

888

Toekenning extra participaties (winstdeling 2020)

0		

0

Stortingen uit premiebijdragen
Storting uit inkomende waardeoverdracht

Onttrekkingen t.b.v. waardeoverdracht

-4.185		

-6.296

Onttrekkingen i.v.m. overlijden

-13		

-8

Rendement

191		174

Stand per 31 december		

26.883		

23.551

[9] Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Schulden uit hoofde van waardeoverdrachten

0		

115

Schulden inzake premie herverzekering

156		

0

Schuld inzake koopsom overlijdensrisico

785		

0

Schulden inzake pensioenuitkerings- en administratiekosten

140		

107

38		

17

Vooruitontvangen PV rente

		1.119		 239
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Vanaf april 2020 is de overeenkomst met BND opgezegd en is er een nieuwe overeenkomst gesloten met Achmea Investment
Management. Ook is er een overeenkomst met een herverzekeraar afgesloten om het arbeidsongeschiktheidsrisico en het
overlijdensrisico te verzekeren. De overeenkomst is afgesloten per 1-1-2017 en heeft een looptijd van 3 jaar. De overeenkomst is per
1 januari 2020 stilzwijgend verlengd met 3 jaar. Op basis van dit herverzekeringscontract is sprake van winstdeling. Momenteel is het
niet mogelijk een realistische schatting te maken van de hoogte van de winstdeling over het boekjaar 2020.
Pf. HAIO is aangemerkt als collectief beleggingsfonds. Gelet hierop heeft het fonds recht op stornering dan wel vrijstelling van
BTW-verplichtingen. AZL is nog in gesprek met de Belastingdienst op welke diensten deze vrijstelling van toepassing is. Nadat de
Belastingdienst hierover een besluit heeft genomen, wordt de ten onrechte betaalde BTW aan het fonds gestorneerd.
Verbonden partijen
Er is sprake van een relatie tussen de verbonden partijen, het fonds, SBOH en hun bestuurders.
Er zijn geen leningen verstrekt aan, noch is er sprake van vorderingen op (voormalige) bestuurders.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
(in duizenden euro)
Vacatiegelden bestuursleden
De bestuursleden van Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding hebben in totaal een bedrag van € 101.028,- (2019: € 79.671,-)
ontvangen. De leden van het Verantwoordingsorgaan hebben in totaal een bedrag ontvangen van € 17.092,- (2019: € 9.791,-).

Betaalde vergoedingen bestuur,Visitatiecommissie en/of VO		
Bestuursvergoedingen

2020		

2019

101		79

Vergoedingen Visitatiecommissie

11		

11

Vergoedingen Verantwoordingsorgaan

17		

10

Totaal		129		100

Personeel
Gedurende het boekjaar 2020 had Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding geen personeelsleden in dienst (2019 idem).
Kosten vermogensbeheer
Het bestuur heeft het vermogen vanaf 22 april 2020 voor een deel ondergebracht bij AIM. AIM belegt in opdracht van Pf. HAIO in
indexfondsen. De kosten van indexbeleggen zijn aanzienlijk lager dan van actief beheerde beleggingsfondsen. Bovendien worden er
minder transacties uitgevoerd.
Voor het beheer bij BND tot overdracht naar AIM betaalde Pf. HAIO € 12.000. Voor beheer vergoeding en rapportages betaalt Pf. HAIO
€ 7.500 + BTW per kwartaal. De kosten binnen de diverse fondsen zijn conform opgave van AIM.

		2020		2019
[10] Directe beleggingsopbrengsten voor risico (gewezen)
deelnemers
Ontvangen intrest

-50		

-34

Dividenduitkering

0		125

Dividendbelasting

0		22
-50		113

Af: Kosten vermogensbeheer

-25		

0

Totaal directe beleggingsopbrengsten voor risico (gewezen)
deelnemers		 -75		113
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		2020		2019
[11] Indirecte beleggingsopbrengsten voor risico (gewezen)
deelnemers
Gerealiseerde koersverschillen

-1.710		

10

Niet gerealiseerde koersverschillen

2.261		

2.214

		 551		2.224
Waarvan toegekend aan deelnemers 1)

360		2.050

Waarvan toegekend rendement aan de voorziening voor risico
(gewezen) deelnemers

191		

174

[12] Premiebijdragen van werkgevers en werknemers voor
kosten herverzekering en pensioen- en uitvoeringskosten				
Pensioenpremie werkgevers
Pensioenpremie werknemers

1.325		

1.240

552		

516

		1.877		1.756
[13] Bijdragen voor risico (gewezen) deelnemers				
Premies pensioensparen		

6.601		6.355

Kostendekkende premie

8.101		

7.535

Beschikbare premie

8.478		

8.111

De kostendekkende premie is als volgt samengesteld:
–

Spaarpremie

–

Inleg door arbeidsongeschikte deelnemers 2)

6.618		6.339
-94		-81

–

Risicopremies

591		566

–

Kosten

–

Solvabiliteitsbuffer

915		643
3)

71		68
8.101		7.535

[14] Overgenomen pensioenverplichtingen		721		600
[15] Overgedragen pensioenverplichtingen		-4.185		-6.296

1)

Resultaat t.g.v. / t.l.v. het fonds.

2)

Dit betreft de DC inleg voor rekening van het fonds voor AO-ers en de zieke deelnemers, waarvoor nog geen premievrijstellingsrentes worden ontvangen (hierin is ook de
cao-loonstijging meegenomen).

3)
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1% van de som van spaarpremie met correctie premievrije doorbouw en risicopremies.

		2020		2019
[16] Mutatie technische voorziening voor risico (gewezen)
deelnemers				
Stortingen uit premiebijdragen
Stortingen uit inkomende waardeoverdrachten
Toekenning extra participaties (winstdeling 2018)
Toekenning extra participaties (winstdeling 2020)
Onttrekkingen t.b.v. waarde overdracht
Onttrekkingen i.v.m. overlijden
Rendement

-6.618		

-6.339

-721		

-600

0		

-888

0		

0

4.185		

6.296

13		

8

-191		-174

		-3.332		-1.697
Jaarlijks bepaalt pensioenfonds HAIO of er naast het toekennen van
het fictieve rendement nog aanvullende mogelijkheden zijn voor
resultatendeling met de (gewezen) deelnemers. Dat is het geval als de
aanwezige reserve in het pensioenfonds aan het einde van het
boekjaar hoger is dan de vereiste reserve.
[17] Mutatie technische voorzieningen voor risico fonds				
Mutatie toekomstige opbouw bij AO

-456		

-617

Mutatie toekomstige kosten

-826		

-29

		-1.282		 -646
[18] Herverzekering				
Premies

-722		-566

Koopsommen

-785		22

Dit betreft de premie en koopsommen voor het bij Elips Life verzekerd
overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheidsrisico en het bij ASR te
verzekeren wezenpensioen.
De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij MOVIR
wordt door de werkgever betaald.
Herverzekerde uitkeringen (premievrijstelling)
Overlijdensuitkeringen

47		

40

720		0

Dit betreft ontvangsten m.b.t. premieovername bij
arbeidsongeschiktheid, overlijdensuitkeringen en wezenpensioen.
Resultaatdeling
–

Winstdeling herverzekering 2018

0		

-6

–

Winstdeling herverzekering 2019

92		

0

–

Winstdeling herverzekering 2020

0		

0

		-648		-510
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		2020		2019
[19] Pensioenuitvoerings- en administratiekosten				
Administratie

-547		-426

Governance

-129		-100

Controlekosten				
–

Accountant: controle van de jaarrekening en DNB staten

-57		

-29

–

Actuaris: certificering jaarwerk

-54		

-14

–

Actuaris: uitvoering jaarwerk

-20		

-18

Advieskosten
–

Actuarieel advies

-83		

-19

–

Overige advieskosten

-12		

-19

Contributie- en toezichtskosten

-5		

-8

Overige kosten

-8		

-10

Totaal Pensioenuitvoerings- en administratiekosten		

-915		

-643

Saldo van baten en lasten		

-687		

1.256

Resultaatbepaling
Statutaire bepalingen omtrent de resultaatbestemming
Volgens artikel 12 van de statuten stelt het bestuur jaarlijks een verslag vast over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar.
Het bestuur kan besluiten een deel van het resultaat te delen met de deelnemers. Over 2020 wordt in afwijking van de procedure het
besluit over de winstdeling uitgesteld van maart naar april 2021. Het restant is, nadat de minimale algemene reserve en de reserve
koersverschillen op een voldoende peil zijn gebracht, gemuteerd in de vrije algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum
UFR
De technische voorzieningen in de jaarrekening zijn vastgesteld op basis van de rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank per
31 december 2020 en de factoren zoals genoemd in de grondslagen bij de jaarrekening. Sinds 30 september 2012 wordt de door DNB
gepubliceerde rentetermijnstructuur bepaald met behulp van de Ultimate Forward Rate (UFR). Deze werd in eerste instantie gebaseerd
op de door verzekeraars gehanteerde UFR van 4,2%, echter sinds juli 2015 op het (voortschrijdend) 120-maands gemiddelde van de
20-jaars forward rate. Naar aanleiding van het advies van de Commissie Parameters op 12 juni 2019, wordt deze methode aangepast.
De belangrijkste wijziging is dat bij de toegroei naar de UFR meer gewicht wordt gegeven aan de marktrente. Daarnaast vindt toegroei
naar de UFR vanaf een later moment plaats, pas vanaf looptijd 30 in plaats vanaf looptijd 20. DNB heeft aangekondigd om de toegroei
naar de nieuwe gewichten geleidelijk te implementeren vanaf 1 januari 2021. Deze toegroei wordt in vier gelijke stappen doorgevoerd.
Het effect op de dekkingsgraden zal dus de komende jaren geleidelijk optreden. Aangezien Pf. HAIO in 2020 nog maar zo’n 21 actieve
deelnemers heeft, te weten de arbeidsongeschikte deelnemers, is het effect van deze wijziging minimaal.
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CWO
In 2021 is de collectieve waardeoverdracht per 1 juni 2021 uitgevoerd en wordt het pensioenfonds aansluitend geliquideerd.
DNB heeft de collectieve waardeoverdracht goedgekeurd en de verklaring van geen bezwaar is op 26 mei 2021 ontvangen.
Op 28 mei 2021 is de aandelenportefeuille liquide gemaakt en op 2 juni 2021 is het volledige bedrag overgemaakt naar PPI ABN AMRO.
Daarnaast zijn de premies voor arbeidsongeschikte deelnemers ingekocht bij elipsLife en Zwitserleven en het overlijdensrisico van de
arbeidsongeschikte deelnemers bij elipsLife. Het fonds heeft voldoende financiële middelen om aan al deze verplichtingen te voldoen.
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Risicoparagraaf
(bedragen in duizenden euro)
Algemeen
In deze risicoparagraaf worden de risico’s nader toegelicht die voor risico van de deelnemer zijn en voor risico van het fonds zijn.
Overeenkomstig vorig boekjaar is namelijk een gedeelte van de voorziening voor risico fonds. Voor deze risico’s wordt ook verwezen
naar de verplicht aan te houden buffers uit hoofde van het vereist eigen vermogen.
De financiële risico’s van het fonds zijn zeer beperkt. Het fonds heeft een directe economische en contractuele relatie met de werkgever
als sponsor van het fonds (SBOH). SBOH is nagenoeg geheel gefinancierd met overheidsfinanciering. Het enige sponsorrisico dat het
fonds loopt is te late betaling van de premie door de sponsor. Over tijdige premiebetaling zijn afspraken met de sponsor gemaakt,
waardoor dit risico minimaal is. Om de risico’s te beheersen heeft het fonds een aantal beleidsinstrumenten tot zijn beschikking:
het beleggingsbeleid, premiebeleid, uitbestedingsbeleid, integriteitsbeleid, gedragscode, crisisplan en incidentenregeling. De
uitgangspunten rondom deze beleidsinstrumenten zijn gebaseerd op de risicobereidheid van het fonds en zijn vastgelegd in
de ABTN. Het bestuur erkent dat aan de uitbesteding het risico is verbonden van discontinuïteit van de dienstverlening door
uitbestedingspartners. Voorts vergt het besturen op afstand grotere inspanningen met betrekking tot de wederzijdse communicatie en
informatie-uitwisseling. Ten aanzien van het beleggingsbeleid geldt dat gezien de korte duur van de pensioenopbouw het aantasten
van het opgebouwde pensioenkapitaal niet gewenst is. Dit betekent dat bij de invulling van een risicovoller beleggingsbeleid
voortdurend gekeken wordt naar die grens van de risicobereidheid, namelijk het bieden van optimale zekerheid voor het aan het
begin van enig jaar opgebouwde pensioenkapitaal verhoogd met de nominale spaarpremie in dat jaar. Alsdan zal steeds sprake zijn
van een minstens nominaal opgebouwd pensioenkapitaal omdat dit minimaal gelijk is aan de som van de nominale spaarpremies. Het
kredietrisico beperkt zich tot de vorderingen die in de balans zijn opgenomen. Pensioenfonds HAIO heeft het verzekeringstechnische
risico afgedekt doordat het de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s gedeeltelijk heeft herverzekerd.
(Minimaal) vereist eigen vermogen
Een deel van het totaal aan technische voorzieningen betreft voorzieningen voor risico fonds. Hierdoor dient het fonds naast een buffer
voor beheerslasten ook buffers voor het beleggingsrisico aan te houden. Uit de tabel blijkt dat het minimaal vereist eigen vermogen
fors daalt ten opzichte van de situatie per einde 2019. Dit wordt verklaard door de daling van het overlijdensrisico. Het overlijdensrisico
daalt als gevolg van het feit dat het fonds dit risico alleen nog loopt voor de invalide deelnemers.
De opstelling van het minimaal vereist eigen vermogen is als volgt:

		2020		2019
Beleggingsrisico

210		136

Beheerslasten

269		236

Overlijdensrisico
Premievrijstellingsrisico

44		2.648
118		104

		 641
Minimaal vereiste dekkingsgraad

86

102,0%		

3.124
111,6%

Vereist eigen vermogen
Het vereist eigen vermogen van het fonds is berekend conform het standaardmodel van De Nederlandsche Bank. Bij de berekening
van de vereiste dekkingsgraad hoeven enkel buffers aangehouden te worden voor de beleggingen voor risico fonds. Ten opzichte van
vorig jaar betekent dit dat enkel buffers aangehouden hoeven te worden voor de beleggingen bij AIM aangevuld met liquiditeiten. Dit
betekent dat enkel een kleine buffer aangehouden dient te worden voor het renterisico (S1) en het verzekeringstechnisch risico (S6).
Over liquiditeiten hoeft geen kredietrisico (S5) becijferd te worden. Indien het vereist eigen vermogen lager is dan het minimaal vereist
eigen vermogen, wordt het vereist eigen vermogen gelijkgesteld aan het minimaal vereist eigen vermogen.

		2020		2019
€

%

€

%

Renterisico (S1)

4

0,0

91

1,2

Aandelen- en vastgoedrisico (S2)

0

0,0

458

10,3

Valutarisico (S3)

0

0,0

115

0,6

Grondstoffenrisico (S4)

0

0,0

0

0,0

Kredietrisico (S5)
Verzekeringstechnisch risico (S6)

0

0,0

37

0,5

619

11,8

397

7,0

Liquiditeitsrisico (S7)

0

0,0

0

0,0

Concentratierisico (S8)

0

0,0

0

0,0

Operationeel risico (S9)

0

0,0

0

0,0

Actief beheer risico (S10)

0

0,0

0

0,0

Diversificatie/correlatie

-4		-432
666

19,6

Afname voor toerekening totale TV		

Vereist eigen vermogen (risico fonds)

619

-9,9		

-17,1

Vereist eigen vermogen (totaal fonds)

1,9

619

11,8

666

2,5

Actuele dekkingsgraad		112,0		116,9
Beleidsdekkingsgraad		112,5		116,9
Minimaal vereiste dekkingsgraad		

102,0		

111,6

Strategisch vereiste dekkingsgraad		

101,9		

102,5

Feitelijk vereiste dekkingsgraad		

101,9		

102,5

Het strategisch vereist eigen vermogen op basis van de S-toets bedraagt 619. Relateren wij deze aan het totaal aan technische
voorzieningen, dan resulteert dit in een vereiste dekkingsgraad ter hoogte van 101,9%.
Diversificatie/correlatie
Bij de becijfering van het totale vereist eigen vermogen dient gebruikt gemaakt te worden van de wortelformule. Hierdoor is het
totale vereist eigen vermogen kleiner dan de optelsom van de afzonderlijke buffers. In de wortelformule wordt namelijk verondersteld
dat niet alle risico’s zich op hetzelfde moment zullen voordoen (diversificatie). Bij het pensioenfonds is dit voor de feitelijke
beleggingsportefeuille eind 2020 -€ 5 en voor de strategische beleggingsportefeuille -€ 4.
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Renterisico (S1)
Renterisico is het risico dat de waarden van beleggingen en financiële instrumenten zullen fluctueren als gevolg van veranderingen
in de marktwaarde door wijzigende rentestanden. Voor de beleggingen voor risico deelnemer kan het renterisico een rol spelen als
de ‘koopkracht’ van het pensioenkapitaal van de deelnemers wordt aangetast. Zo zijn de obligatiefondsen met name gevoelig voor
rentemutaties. Voor de verplichtingen voor risico fonds geldt dat indien de rente daalt dit leidt tot een hogere verplichting hetgeen de
financiële positie van het fonds verslechtert.
Onderstaande duratiecijfers geven meer inzicht.
–

duratie van de vastrentende waarden (inclusief rentederivaten)

–

duratie van de pensioenverplichtingen

0,3
18,1

Voor de vaststelling van het renterisico bij het vereist eigen vermogen worden de kasstromen van de rentegevoelige beleggingen
afgezet tegen de kasstromen van de voorziening pensioenverplichtingen. Vervolgens worden beide kasstromen afgezet tegen
door DNB bepaalde renteschokken die per looptijd verschillen. Op basis van deze renteschokken kan de impact op de technische
voorziening en de impact op alle rentegevoelige beleggingen worden berekend. Overeenkomstig kan een afdekkingspercentage
worden berekend. Rentegevoeligheid is één van de belangrijkste factoren bij de bepaling van de (strategische) assetallocatie van de
portefeuille.
Hoogte buffer
Op basis van de vereist eigen vermogen berekeningen bedraagt de buffer voor het feitelijk renterisico € 4 (0,0%) en voor het strategisch
renterisico € 5 (0,0%) ultimo 2020.
Marktrisico
Dit is het risico dat het fonds loopt dat wijzigingen in marktomstandigheden invloed hebben op het beleggingsresultaat.
De uitvoering van het beleggingsbeleid van het fonds wordt geregeld doot de beleggingscommissie. Gegeven de financiele ruimte
als basis voor de risicobereidheid van het totaal vermogen minus 105% van de technische voorziening plus de te verwachten
renteopbrengst van deposito’s en spaartegoeden is een navolgende beleggingsmix opgesteld. Deze beleggingsmix geldt voor het
totale vermogen.
Categorie

Beleggingen							Bandbreedte

								Van

Tot

I

Aandelenfondsen							25%

50%

II

Overheidsobligatiefondsen - toekomstige duur van < 10 jaar			

10%

25%

III

Bedrijfsobligatiefondsen - toekomstige duur van < 10 jaar			

0%

15%

IV

Liquiditeiten - spaar-rekeningen en deposito’s				

25%

60%

In de gekozen beleggingsmix is rekening gehouden met een maximale risicobereidheid, waarbij is uitgegaan dat in enig jaar een
maximale waardedaling van 25% in aandelen en 10% in obligaties tot de mogelijkheden behoort. Gegeven het hiervoor gestelde
zal een actief beleggingsbeleid noodzakelijk zijn; een beleid waarbij een tijdige afbouw van aandelen en obligaties nodig zal zijn ten
gunste van vrij risicoloze beleggingsvormen in de vorm van spaarrekeningen en deposito’s.
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Aandelen- en vastgoedrisico (S2)
Het pensioenfonds loopt het risico dat haar beleggingen in aandelen en vastgoed in waarde dalen. In het beleggingsbeleid wordt
met dergelijke risico’s rekening gehouden door ondermeer een toepassing van voldoende spreiding in de beleggingsportefeuille naar
categorieën, markten en dergelijke. De volatiliteit van de marktwaarden (prijsrisico’s) van beleggingen wordt periodiek geëvalueerd en
kan leiden tot bijstellingen in het vermogensbeheer. In onderstaande tabel wordt de verdeling naar de verschillende zakelijke waarden
categorieën getoond.

		2020		2019
€

%

€

%

Verdeling Aandelen per categorie:				
Aandelenbeleggingsfondsen / Mature markets

13.035

100,0

11.029

100,0

13.035

100,0

11.029

100,0

Hoogte buffer
Bij de berekening van het vereist eigen vermogen wordt voor het feitelijk en strategisch aandelen- en vastgoedrisico rekening
gehouden met de door DNB voorgeschreven schokken die variëren overeenkomstig de risicograad van het type belegging. De
beleggingen voor risico fonds bestaan enkel uit liquiditeiten en derhalve wordt er geen buffer aangehouden voor aandelen- en
vastgoedrisico.
Valutarisico (S3)
Het valutarisico wordt veroorzaakt, doordat de verplichtingen van het pensioenfonds in euro’s luiden, terwijl een gedeelte van de
beleggingen van het pensioenfonds in niet-euro luiden. Het pensioenfonds loopt het risico dat haar buitenlandse beleggingen dalen
in waarde als gevolg van valutakoersontwikkelingen.
Strategisch wenst het pensioenfonds geen valutarisico te lopen. Zonder afdekking van valutarisico loopt het pensioenfonds risico bij
een daling van vreemde valuta ten opzichte van de euro. Door meer dan 100% van het risico af te dekken loopt het fonds risico bij een
stijging van vreemde valuta ten opzichte van de euro.
Het valutarisico wordt berekend aan de hand van een scenario waarbij wordt uitgegaan van een waardedaling van de beleggingen in
vreemde valuta. Hierbij geldt dat valuta van opkomende landen een zwaardere schok kennen dan valuta van ontwikkelde landen. Het
valutarisico is het totale negatieve effect op de waarde van alle beleggingen als gevolg van dit scenario.
Hoogte buffer
Voor de beleggingen voor risico fonds geldt dat alle valuta’s in euro’s luiden en dat derhalve geen buffer voor dit risico aangehouden
hoeft te worden.
Kredietrisico (S5)
Voor Pensioenfonds HAIO gaat het om het risico dat een wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen als gevolg van
faillissementen of betalingsonmacht van tegenpartijen. Het fonds heeft een deel van zijn vermogen (spaartegoeden en deposito’s)
ondergebracht bij Nederlandse systeembanken met minimaal een kredietrating BBB Standard & Poor’s, Fitch Ratings) of Baa (Moody’s
Investor Service) . Door het onderbrengen van de spaartegoeden en deposito’s in Nederlandse systeembanken met een minimale
creditrating BBB of Baa acht het fonds het kredietrisico als gering.
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Het fonds belegt eveneens een deel van zijn vermogen in indexfondsen (tot april 2020 via BND, daarna AIM). BND belegt in fondsen van
Vanguard met een zeer goede reputatie. Hierdoor wordt het kredietrisico beperkt. Beheersing van het kredietrisico vindt plaats door
voor obligaties voornamelijk te beleggen in staatsobligaties met een hoge creditrating.
Voor pensioenfonds HAIO geldt bovendien dat door de specifieke kenmerken van het fonds (premiebetalende actieve deelnemers,
geen dan wel beperkte inactieven, veel uitgaande waarde-overdrachten en relatief kort deelnemerschap) de verhouding premie/
belegd vermogen veel hoger is dan bij andere pensioenfondsen. Het is daardoor voor het fonds eenvoudiger om tegenvallers in de
beleggingen op te vangen met premiemaatregelen.
Het kredietrisico, dat zich voor kan doen indien een wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, wordt door het
bestuur van het fonds geminimaliseerd door de keuze van de instellingen. Het kredietrisico bij Pf. HAIO heeft betrekking op de
herverzekeraar, ElipsLife. De ontwikkeling hierin wordt periodiek gemonitord.

		2020		2019
€

%

€

%

3.010

41,6

2.471

46,0

Rating vastrentende waarden:
–

AAA

–

AA+

307

4,2

0

0,0

–

AA

1.372

19,0

724

13,5

–

AA-

224

3,1

0

0,0

–

A+

221

3,1

0

0,0

–

A

218

3,0

973

18,1

–

A-

139

1,9

0

0,0

–

BBB+

482

6,7

0

0,0

–

BBB

366

5,1

1.200

22,4

–

BBB-

597

8,3

0

0,0

–

BB+

22

0,3

0

0,0

–

Not rated

268

3,7

0

0,0

7.226

100,0

5.368

100,0

498

7,0

2.212

22,5

Rating depotbanken:
–

A+

–

A

3.121

43,9

3.624

36,8

–

A-

3.498

49,1

4.004

40,7

7.117

100,0

9.840

100,0

Hoogte buffer
De beleggingen voor risico fonds bestaan enkel uit liquiditeiten en derhalve wordt geen buffer voor kredietrisico aangehouden.
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Verzekeringstechnisch risico (S6)
Binnen het verzekeringstechnische risico worden in principe alleen risico’s meegenomen die verband houden met sterfte. Het
omvat de risico’s als gevolg van afwijkingen ten opzichte van de verwachte sterfte en afwijkingen van de verwachte sterftetrend
(langlevenrisico). Tot het verzekeringstechnische risico worden gerekend: procesrisico, risico-opslag voor afwijkingen ten opzichte van
de sterftetrend en negatieve stochastische afwijkingen van de verwachtingswaarde. Deze drie risico’s bedragen een percentage van de
op actuele waarde berekende technische voorziening. Het procesrisico neemt af naarmate het deelnemersbestand toeneemt, omdat
het sterfteproces dan beter kan worden geschat. De beide andere risicofactoren houden respectievelijk rekening met de onzekerheid
in de sterftetrend en met de negatieve stochastische afwijkingen.
Het fonds heeft de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s herverzekerd bij Elips Life AG tot en met 31 december 2019. Dit
is stilzwijgend met 3 jaar verlengd. Er is steeds sprake van een driejarig contract met jaarlijkse winstdeling. Dit is vastgelegd in een
herverzekeringsovereenkomst. Afgezien van het risico dat er geen winstdeling kan worden toegekend, zouden de risico’s op het
gebied van herverzekering betrekking hebben op het kredietrisico op de herverzekeraar en op het risico dat na afloop van het de
herverzekeringspremie naar boven zou kunnen worden bijgesteld.
Hoogte buffer
Voor de beleggingen voor risico fonds wordt een buffer aangehouden. De buffer voor het feitelijk verzekeringstechnisch risico bedraagt
€ 619 (11,8%) en voor het strategisch verzekeringstechnisch risico € 619 (11,8%).
Liquiditeitsrisico (S7)
Het fonds loopt het risico dat het niet over voldoende liquide financiële middelen beschikt om op het beoogde moment aan
de pensioenuitkeringsverplichtingen te voldoen. Ten behoeve van risicomanagement dient het fonds rekening te houden
met liquiditeitsrisico, wat kan resulteren in het aanhouden van een reserve in het eigen vermogen. In het standaardmodel is de
gevoeligheid van het vereist eigen vermogen voor het liquiditeitsrisico gelijkgesteld aan 0%.
Concentratierisico (S8)
Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie van de portefeuille in regio’s, economische sectoren of tegenpartijen. In het
standaardmodel is de gevoeligheid van het eigen vermogen voor het concentratierisico gelijkgesteld aan 0%.
De spreiding van de portefeuille is in de toelichting op de balans nader toegelicht. Ook “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.
Voor de volgende risico’s zijn de vergelijkende cijfers van 2019 niet beschikbaar, omdat de beleggingen ultimo 2019 nog in fondsen van
BND waren belegd.
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		2020
€

%

Aandelen
Verdeling aandelen per regio:
Europa

3.307

25,4		

Noord-Amerika

8.386

64,3		

Azië/Oceanië

1.121

8,6		

221

1,7		

Overig

13.035

100,0

Verdeling aandelen per sector:
Beleggingsinstelling

0

0,0		

Energie

0

0,0		

Industrie

1.987

15,2		

Technologie

3.538

27,2		

Gezondheidszorg

2.246

17,2		

Telecommunicatie

697

5,3		

Basismaterialen

489

3,8		

Financiële instellingen (w.o. banken en verzekeraars)

998

7,7		

Handel

2.255

17,3		

Nutsbedrijven

326

2,5		

Diversen

499

3,8		

13.035

100,0

Vastrentende waarden
Verdeling vastrentende waarden per sector:				
Nederlandse overheidsinstellingen

739

10,2		

Buitenlandse overheidsinstellingen

4.845

67,1		

Beleggingsinstelling

0

0,0		

Financiële instellingen

792

Handel

253

3,5		

Basismaterialen

38

0,5		

Industrie

84

1,2		

Olie en gas

67

0,9		

Nutsbedrijven

58

0,8		

Technologie

34

0,5		

Gezondheidszorg

83

1,1		

Telecommunicatie

44

0,6		

Andere instellingen

189
7.226

92

11,0		

2,6		
100,0

Hoogte buffer
In het standaardmodel is geen rekening gehouden met een buffer voor concentratierisico. Het risico dient sec kwalitatief toegelicht te
worden.
Actief beheer risico (S10)
Op basis van beleggingsbeleid is terug te vinden dat enkel in indexfondsen wordt belegd. Dit impliceert geen actief beheer risico.

Vastgesteld te Utrecht d.d. 18 juni 2021

Het bestuur

drs. M.J.A. de Wit

drs. C.J. Esser

mr. A.W.J.M. van Bolderen

drs. A.M. Bouwman

E.R. Brugman

M. van Rumpt

Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding Jaarverslag 2020

93

94

Overige gegevens

Financiering
De financiering geschiedt op basis van doorsneepremies. De premies worden geacht toereikend te zijn voor de opbouw van het
pensioenvermogen, de risicodekkingen en de kosten van het fonds. Jaarlijks worden de hoogtes van de premies getoetst door de
waarmerkend actuaris.

Premiebeleid
De totale maandpremie bedraagt 8,5% van het maandsalaris, waarvan 6% voor rekening van de werkgever en 2,5% voor rekening van
de werknemer. Het premiepercentage voor de totale premie staat vast. De verhouding tussen werkgeversdeel en werknemersdeel
wordt in het CAO-overleg vastgesteld.

Uitvoering
De uitvoering van de pensioenregeling alsmede de financiele administratie van de Stichting zijn ondergebracht bij AZL N.V. De
controle van de jaarrekening wordt uitgevoerd door Mazars Accountants N.V. De actuariele advisering vindt plaats door AZL Actuariaat.
De certificering door AethiQs B.V.
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Actuariële verklaring
Opdracht
Door Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding in liquidatie te Utrecht is aan AethiQs de opdracht verleend tot het afgeven van
een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2020.
Onafhankelijkheid
Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding in liquidatie, zoals vereist conform
artikel 148 van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds, behoudens de werkzaamheden uit
hoofde van de actuariële functie.
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
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 € 359.000. Met de accountant ben ik overeengekomen om
geconstateerde afwijkingen boven € 10.800 te rapporteren.
Deze afspraken zijn vastgelegd en de uitkomsten van mijn bevindingen zijn met de accountant besproken.
Ik 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 (materiële
juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn beoordeling van belang zijn.
Werkzaamheden
Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in artikel 147 van de
Pensioenwet, onderzocht of is voldaan aan de artikelen 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 onderzocht of:
–

de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen toereikend zijn vastgesteld;

–

de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten;

–

het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person 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 ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen onjuistheden
van materieel belang bevatten.
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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 voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel bezien, toereikend
vastgesteld.
Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum hoger dan het wettelijk 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.
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is hoger dan de dekkingsgraad bij het vereist eigen vermogen.
Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding in liquidatie is gebaseerd op de tot en
met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening
voldoende. Daarbij is in aanmerking genomen de aard van de verplichtingen van het fonds.
In het kader van dit oordeel wijs ik op de ontwikkelingen na balansdatum als gevolg van de collectieve waardeoverdracht, zoals
die door het pensioenfonds in het jaarverslag zijn toegelicht. Voor de volledigheid merk ik op dat, als op de balansdatum rekening
zou worden gehouden met de door de overnemende partijen gevraagde (voorlopige) koopsommen, mijn oordeel over de
vermogenspositie niet zou wijzigen.

Amsterdam, 18 juni 2021

Drs. F. Verschuren AAG
verbonden aan AethiQs
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Controleverklaring onafhankelijke accountant
Aan het bestuur van Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding (hierna ook: “het pensioenfonds”) te Utrecht
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding op 31 december 2020 en van de staat van baten en lasten over 2020 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht 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 Pensioenfonds Huisartsen in Opleiding zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties
(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheids-regels 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 geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie bestaande uit de volgende
onderdelen; bestuur en organisatie, voorwoord, meerjarenoverzicht, verslag van het bestuur, verslag visitatiecommissie, verslag
verantwoordingsorgaan, vooruitblik 2021 en overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
–

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

–

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 begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole
of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
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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 in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). In 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 afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of het pensioenfonds in staat is om haar werkzaamheden in
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van
de continuïteits-veronderstelling, 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 pensioenfonds 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.
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 materiële 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 beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming
toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
controle bestond onder andere uit:
–

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 samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

–

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 het pensioenfonds;

–

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
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–

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 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 het pensioenfonds haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 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 het pensioenfonds haar continuïteit niet langer kan handhaven;

–

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

–

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Rotterdam, 18 juni 2021

Mazars Accountants N.V.

Origineel getekend door: drs J.A. van Muijlwijk-Duijzer RA
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