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Chris zegt:
De kracht van Ahold 
Pensioenfonds zit in 
het samen zorgen voor 
een goede tijd na het 
werkzame leven.”

“Ons bestuur is een mooie 
afspiegeling van de 
partijen die hierbij een rol 
spelen, de werknemers, de 
pensioengerechtigden en de 
werkgever Ahold Delhaize. 
De belangen van deze 
groepen worden op een 
professionele wijze besproken 
en gewogen zodat de 
continuïteit van ons fonds zo 
goed mogelijk wordt gediend. 
We kunnen trots zijn op de 
mensen die hun tijd en kennis 
ter beschikking van 
ons pensioenfonds stellen.”

“
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Nieuwe stijl
Zoals je waarschijnlijk niet 
ontgaan is ziet ons jaarverslag 
er anders uit. Via dit verslag 
laten we onze nieuwe huisstijl 
voor het eerst zien. 
Al onze uitingen krijgen dit  
jaar een andere vormgeving. 
En we veranderen in de 
loop van 2018 van naam; 
Ahold Pensioenfonds wordt: 

Namens het bestuur van Ahold Pensioenfonds,
 
Chris Dik
Onafhankelijke voorzitter 
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Wij verzorgen het pensioen voor: 

86.677
mensen die werken  
of gewerkt hebben  
bij een Ahold Delhaize onderneming 
in Nederland

37.454
werknemers  
(vanaf 21 jaar)

11.348
pensioengerechtigden

37.875
oud-werknemers 
Gewezen deelnemers die niet meer bij een 
Ahold Delhaize onderneming werken maar 
nog niet met pensioen zijn.

Ahold 
Pensioenfonds 
in cijfers
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Ahold 
Pensioenfonds 
in cijfers

€ 4,6
miljard
belegd vermogen 
Dit is het geld dat er eind 2017 in de 
pensioenkas zit om nu en later alle 
pensioenen uit te betalen.

3,0%
rendement
Dit is het rendement dat we 
het afgelopen jaar met onze 
beleggingen hebben behaald.

109,7%
beleidsdekkingsgraad 
eind 2017
Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad is, 
des te beter staat het pensioenfonds er 
financieel voor. 

€ 84,2
miljoen euro
Dit betaalden we in 2017 uit aan onze 
pensioengerechtigden. Gemiddeld is dat 
€ 571 per persoon per vierwekelijkse  
periode.

Meer kerncijfers vind je in bijlage C. Kerncijfers.
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1
Verslag van 
het bestuur
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Voorwoord
Hoe zit het met mijn pensioen? Die vraag hoor je steeds 
vaker. Ouderen maken zich zorgen over het feit dat we 
de pensioenen al enkele jaren niet mee hebben kunnen 
laten groeien met de prijzen. En wie nog werkt, ziet dat 
de pensioenleeftijd hoger wordt. Sommigen vragen zich 
af wat er straks nog voor hen is als ze met pensioen gaan.

Juist vanwege al die onzekerheden 
vinden wij het belangrijk je goed te 
informeren over je pensioen. Dat 
doen we via onze website, via Mijn 
Ahold Pensioen, via brieven en ons 
magazine. We doen het ook met 
dit jaarverslag.

Ieder jaar leggen we als bestuur in 
het jaarverslag verantwoording af 
over alles wat er in het afgelopen 
jaar is gebeurd. Dat doen we 
vanzelfsprekend ook nu. Maar… 
we hebben gekozen voor een 
wat andere vorm. Wij vinden dat 
verantwoording afleggen in deze 
tijd zo helder mogelijk moet. 
Daarom hebben we dit verslag 
niet meer voor alleen ‘ingewijden’ 
geschreven, maar voor iedereen. 
Ook zie je dat ons verslag er anders 
uitziet. Het is het eerste stuk dat 
we in onze nieuwe huisstijl hebben 
uitgegeven.

Wij nodigen je van harte uit om 
dit verslag door te kijken. Je leest 
er bijvoorbeeld in dat wij er in 2017 
iets beter voor staan, al is het nog 
niet goed genoeg om je pensioen 
te kunnen indexeren. We leggen je 
uit hoe dat komt en wat we eraan 
doen om zo goed mogelijk voor je 
pensioen te zorgen.

Heb je vragen, neem dan gerust 
contact met ons op. Wij helpen je 
graag verder.

Namens het bestuur 
van Ahold Pensioenfonds

Chris Dik 
Onafhankelijke voorzitter

Renate Pijst
Directeur

Jaarverslag 2017
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We staan er iets beter voor
Laten we beginnen met goed 
nieuws. We zijn er in 2017 iets beter 
voor komen te staan. Dat kun je 
zien aan de beleidsdekkingsgraad. 
Hoe hoger die is, des te beter staan 
we ervoor. En voor jou betekent 
dat: des te zekerder je pensioen 
is en des te groter de kans op 
indexering.

We begonnen 2017 met een 
beleidsdekkingsgraad van 104,0%. 
Dat is net onder de minimaal 
vereiste dekkingsgraad van 104,7%. 
We sloten het jaar af op 109,7%. 
Waar die verbetering vandaan 
komt? Vooral door het positieve 
rendement op beleggingen en de 
iets gestegen rente. Bij een hogere 
rente hoeven we minder geld in kas 
te hebben voor de pensioenen. 

Ook Ahold Delhaize 
heeft geholpen
In 2017 heeft Ahold Delhaize een 
extra storting gedaan van € 28,1 
miljoen. Dat is een bijzondere 
gebeurtenis. Normaal gesproken 
betaalt de werkgever alleen de 
afgesproken pensioenpremie. 

Bij ons is echter een afspraak 
gemaakt met de werkgever: als wij 
niet meer voldoen aan de minimale 
buffereisen van de overheid, 
ondersteunt Ahold Delhaize ons 
met extra geld. Aan deze afspraak 
zitten natuurlijk wel regels en een 
plafond. Het lost dan ook niet het 
hele probleem op maar het helpt 
wel. Het onderstreept bovendien 
de band die Ahold Delhaize 
heeft met de pensioenen van de 
medewerkers en oud-medewerkers. 
En met ons. 

Nog geen indexering
Het leven wordt bijna ieder jaar 
wel een beetje duurder. Daarom 
proberen we je pensioen jaarlijks 
mee te laten stijgen met de 
prijsontwikkeling. Dat heet 
indexering. We kunnen (en mogen) 
die indexering alleen toekennen als 
onze financiële buffers daar groot 
genoeg voor zijn. En dat was eind 
2017 nog niet het geval. Daarom 
konden we je pensioen op 1 januari 
2018 niet indexeren. Helaas zijn de 
pensioenen nu al enkele jaren niet 
aangepast aan de stijging van de 
prijzen. 

Wij verwachten dat de komende 
jaren een geringe verhoging van de 
pensioenen mogelijk is, maar dat 
volledig indexeren voorlopig nog 
niet aan de orde is.

Oog voor mens en milieu
Wij beleggen een vermogen van 
ruim € 4,6 miljard. Daarbij kijken 
we niet alleen naar rendement en 
risico. We beleggen ook met het 
oog op de wereld van vandaag en 
morgen. Daarom onderzoeken we 
of bedrijven waarin we beleggen 
integer bestuurd worden en 
respectvol omgaan met mens 
en milieu. Sommige bedrijven of 
landen sluiten we uit. We gebruiken 
ook onze invloed als belegger 
om bedrijven aan te sporen tot 
gedragsverbetering. Ons beleid 
voor verantwoord beleggen krijgt 
erkenning van buitenaf. In 2017 
behaalden we de zevende plaats 
op de pensioenfondsenranglijst van 
de Vereniging van Beleggers voor 
Duurzame Ontwikkeling (VBDO). 

2017 in  
10 minuten
Dit moet je beslist weten
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Pensioen in professionele handen
Je moet er op kunnen rekenen dat je pensioen bij ons in 
goede handen is. Het besturen van een pensioenfonds 
is de laatste jaren wel ingewikkelder geworden. Dat 
komt vooral door steeds meer regels vanuit de overheid. 
Ook zijn er meer kennis en vaardigheden nodig, 
bijvoorbeeld om goed en verantwoord te beleggen. 
In 2017 hebben we ons bestuur anders georganiseerd. 
In het bestuur zitten nu drie pensioenprofessionals, 
die de dagelijkse leiding van het pensioenfonds in 
handen hebben. Daarnaast zitten in het bestuur 
vertegenwoordigers van de werknemers (één), de 
werkgever (twee) en de pensioengerechtigden (één). 
Er is ook nog een onafhankelijke voorzitter. Zij bepalen 
mede het beleid en houden toezicht op de uitvoering. 
De eerste ervaringen zijn positief. We zijn slagvaardiger 
en efficiënter geworden. En dat is uiteindelijk in ieders 
belang.

De toekomst is begonnen
Er wordt veel gesproken over de toekomst van het 
pensioenstelsel. In feite is die toekomst al een tijdje 
geleden begonnen. We hebben de AOW-leeftijd zien 
stijgen en ook de pensioenleeftijd is van 65 naar 67 
jaar gestegen. Maar daarmee is de kous niet af. De 
overheid heeft er met belastingmaatregelen voor 
gezorgd dat de pensioenleeftijd (ook in onze regeling) 
in 2018 opschuift naar 68 jaar. Daarnaast spreken de 
sociale partners en de politiek over een modernisering 
van het pensioenstelsel. Ons bestuur volgt die discussie 
op de voet. Niet dat wij straks gaan over de inhoud van 
een nieuwe pensioenregeling. Dat is een zaak voor de 
Centrale Ondernemingsraad (COR) en Ahold Delhaize. 
Maar wij willen beide partijen wel goed kunnen 
adviseren. We willen klaar zijn voor de toekomst.

Beleggen: wat levert het op?
De pensioenpremie die jij en je werkgever iedere periode inleggen, wordt door ons belegd. 
Dat doen we om een zo goed mogelijk rendement te behalen bij een aanvaardbaar risico. 
Hier zie je hoe € 100 ingelegd in 2007 is aangegroeid door de beleggingsrendementen. Je 
ziet dat er goede en minder goede jaren zijn geweest. Omdat wij beleggen voor de lange 
termijn, kunnen wij hier in ons beleid rekening mee houden.
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Zorgen 
voor een 
goed 
pensioen, 
voor jou 
én jouw 
collega’s
Zo regelen wij  
jouw pensioen

We krijgen jouw 
pensioenpremie binnen
80% van jouw pensioenpremie betaalt jouw 
werkgever. Je betaalt zelf dus 20%.  

We zorgen ervoor dat het 
pensioengeld aangroeit
Om straks al die jaren jouw pensioen te 
kunnen uitbetalen, moet het pensioengeld flink 
aangroeien. Een gemiddeld pensioen bestaat 
voor maar een derde uit ingelegde premie. 
De rest moeten we over een lange periode 
verdienen met goede beleggingsresultaten.

We voeren de regeling uit
We zorgen ervoor dat je straks krijgt waar 
je recht op hebt. Daarvoor is een vlekkeloze 
administratie nodig. De inhoud van de 
pensioenregeling wordt overigens niet 
bepaald door ons, maar door de Centrale 
Ondernemingsraad en Ahold Delhaize. 

We houden contact
Pensioen is jouw inkomen voor later.  
Daarom vertellen we je alles wat je erover 
weten moet. Zodat je grip hebt op jouw 
financiële toekomst. Heb je vragen? Bel, mail, 
loop binnen… We helpen je graag verder. 

1. Jouw pensioenpremie

2. Onze pensioenpot
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Meer weten over  
jouw pensioen?

Neem een kijkje op 
aholdpensioenfonds.nl

of neem contact met ons 
op via 088-6592400 of 
pensioenfonds@ahold.com

We betalen jouw  
pensioen uit
Elke periode betalen we de pensioenen uit 
aan onze pensioengerechtigden. We proberen 
jouw pensioen (of je nu nog werkt of al 
gepensioneerd bent) jaarlijks mee te laten 
stijgen met de prijzen. Ook dat moeten we 
voor je verdienen met beleggen. Daar werken 
we hard voor, dag in dag uit.

3. Jouw pensioen

We houden de 
risico’s in de hand
We zorgen ervoor dat de risico’s 
van het beleggen verantwoord 
zijn en blijven. Zoals we alle 
risico’s voor jouw pensioen 
in de hand houden. En over 
verantwoord gesproken: 
we beleggen met oog voor 
mens & milieu.

We letten scherp  
op de kosten 
We zorgen ervoor dat er van 
elke euro die je inlegt zoveel 
mogelijk aan jouw pensioen ten 
goede komt. We hebben geen 
winstoogmerk.

We zorgen voor 
goed bestuur  
en toezicht 
Je moet erop kunnen rekenen  
dat jouw pensioen in goede 
handen is.

We doen het samen
Pensioen opbouwen gaat het 
beste samen, met al jouw 
collega’s en oud-collega’s.  
Samen kunnen we bijvoorbeeld 
beter beleggen. Samen dragen 
we de risico’s en kosten. 
En samen hebben we een 
pensioenregeling die bij ons past.

Hoe doen we dat?

Jaarverslag 2017
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We begonnen 2017 met een tekort
Je zult het wel hebben meegekregen: de laatste tien jaar hebben 
pensioenfondsen het financieel moeilijk. Dat geldt ook voor ons. Onze 
financiële buffers zijn kleiner geworden. Eind 2016 voldeden we zelfs niet 
meer aan de minimumeis van de overheid. Onze beleidsdekkingsgraad was 
in dat jaar gedaald tot 104,0%. Dat betekent dat we 2017 begonnen met 
een dekkingstekort. 

Dat is een zorgelijke situatie. Om te beginnen zitten we dan ver af van het 
punt waarop we je pensioen mogen indexeren. En als een pensioenfonds 
te lang onder de rode streep staat, kan er zelfs een situatie ontstaan 
waarin we de pensioenen moeten verlagen. Dat laatste is bij ons op dit 
moment niet aan de orde. We hebben een herstelplan ingediend bij De 
Nederlandsche Bank (DNB) waaruit blijkt dat we op eigen kracht op 
tijd weer voldoende buffers kunnen opbouwen. Dat plan is door DNB 
goedgekeurd. En: we zijn er in 2017 weer iets beter voor komen te staan.

In de grafiek op pagina 17 zie je hoe onze beleidsdekkingsgraad zich de 
afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld. 

Ontwikkeling financiële positie
Hoe staan wij er financieel voor? Dat is belangrijk voor je: 
hoe beter we ervoor staan, des te veiliger is je pensioen. En des 
te groter de kans dat we je pensioen jaarlijks kunnen indexeren. 
Een andere vraag: hoe beleggen wij het pensioengeld? En wat 
heeft dat in 2017 opgeleverd? In dit hoofdstuk lees je er alles over.

De dekkingsgraad geeft aan of 
we voldoende geld ‘in kas’ hebben 
voor de pensioenen. Hoe hoger 
het percentage, des te beter 
staan we ervoor. Bij 100% hebben 
we voor elke euro aan pensioen-
verplichtingen precies een euro 
in kas. Dat is niet voldoende. We 
moeten flinke buffers hebben voor 
de veiligheid van je pensioen.

Financieel
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Eind 2017: we staan er weer iets beter voor 
(maar nog niet goed genoeg)
In de loop van 2017 is onze financiële situatie iets verbeterd. We sloten 
het jaar af met een positief resultaat van € 198,9 miljoen en een 
beleidsdekkingsgraad van 109,7%. Daarmee voldeden we weer aan de 
minimumeis van de overheid en hadden we geen dekkingstekort meer. Dat 
wil niet zeggen dat we financieel weer helemaal gezond zijn. Onze buffers 
voldoen pas aan alle eisen van de overheid bij een beleidsdekkingsgraad 
van ongeveer 116% (dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld en is voor elk 
pensioenfonds verschillend). Daar zijn we dus nog niet. Maar we lagen eind 
2017 wel op het schema van ons herstelplan. In dat herstelplan voorzagen 
we voor eind 2017 een beleidsdekkingsgraad van 108,1%. Volgens het 
schema van dat plan zullen we in 2022 weer volledig hersteld zijn.

Een goed 
pensioen is 
verantwoord
belegd.

Elke maand berekenen we 
onze dekkingsgraad. De 
beleidsdekkingsgraad is een 
gemiddelde van de laatste twaalf 
maandelijkse dekkingsgraden. 
Met de beleidsdekkingsgraad 
wordt onze financiële situatie 
beoordeeld. We gebruiken deze 
dan ook voor het nemen van 
beleidsbeslissingen. Omdat 
het een gemiddelde is, is de 
beleidsdekkingsgraad minder 
gevoelig voor schommelingen op 
de financiële markt.

Jaarverslag 2017
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++ De rente is iets gestegen
De belangrijkste reden voor het feit dat wij (en andere 
pensioenfondsen) het financieel moeilijk hebben, 
is de lage rente van de laatste jaren. Bij een lagere 
rente moeten we meer geld ‘in kas’ hebben voor de 
pensioenen. Waarom? Simpel gezegd: omdat we er 
dan vanuit moeten gaan dat het pensioengeld minder 
snel aangroeit. In vaktermen zeggen we dan: onze 
pensioenverplichtingen gaan omhoog. Een kleine daling 
van de rente heeft al een groot negatief effect op onze 
beleidsdekkingsgraad. In 2017 is de rente waarmee 
wij moeten rekenen weer iets gestegen. Dat is de 
belangrijkste plus van 2017 geweest voor de verbetering 
van onze financiële situatie. Overigens: de rente is 
(ondanks de lichte stijging in 2017) nog steeds laag. De 
situatie blijft daarom lastig voor pensioenfondsen.

++ Extra storting  Ahold Delhaize 
Met Ahold Delhaize is de afspraak gemaakt dat zij 
extra geld in de pensioenkas zullen storten als er 
tekorten zijn bij het pensioenfonds. Die bijstorting is wel 
gelimiteerd en werkt volgens een afgesproken formule. 
Op basis van ons dekkingstekort van eind 2016 hebben 
Ahold Delhaize, de COR en Ahold Pensioenfonds in 2017 
afspraken gemaakt over de omvang van de bijstorting. 
Op basis hiervan is een bedrag van € 28,1 miljoen  
bijgestort. 

+- Beleggingen
Onze beleggingen hebben in 2017 een rendement 
opgeleverd van 3,0%. Dat is minder dan in 2016, toen 
we nog een plus van 10,7% boekten.  

+- Affinanciering Overgangsregeling 2006
De Overgangsregeling 2006 is in 2017 afgefinancierd. 
Dit betekent dat de premiebetaling van deze regeling 
is beëindigd en dat de resterende voorwaardelijke 
aanspraken collectief zijn ingekocht. Dit is goed nieuws  
voor de deelnemers. Dit had in 2017 een klein negatief 
effect op de financiële positie.

De plussen en 
minnen van 2017 
Waardoor is onze financiële situatie in 2017 verbeterd? 
Hier zie je de belangrijkste plussen en minnen op een rij. 
Uiteindelijk resulteerden die dus in een stijging van de 
beleidsdekkingsgraad van 104,0% naar 109,7%.
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Nog geen indexering
Het is onze ambitie om je pensioen ieder jaar mee te laten stijgen met de 
prijsontwikkeling. Maar dat kan alleen als onze buffers groot genoeg zijn. Eind 2017 
was dat nog niet het geval. Daarom hebben we je pensioen op 1 januari 2018 niet 
kunnen verhogen. Meer over de spelregels voor indexering lees je in hoofdstuk Je 
pensioenregeling op pagina 30.

* De met ingang van 1 januari 2015 geïntroduceerde beleidsdekkingsgraad is het 12-maands 
gemiddelde van de dekkingsgraad. 

Vereist eigen vermogen Minimaal vereist eigen vermogenDekkingsgraad
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Situatie begin 2017 Situatie eind 2017

Pensioenverplichtingen € 4,0 miljard Pensioenverplichtingen € 4,1 miljard

Vermogen € 4,5 miljard Vermogen € 4,6 miljard

Beleidsdekkingsgraad 104,0% Beleidsdekkingsgraad 109,7%

Ontwikkeling (beleids)dekkingsgraad in de laatste tien jaar

Ontwikkeling vermogen, verplichtingen en 
beleidsdekkingsgraad

109,7%

101,9%
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Sandra zegt:
Als je werkt dan bouw 
je vanaf je 21e pensioen 
op bij je werkgever, 
Ahold Delhaize.” 

De premies die jij en je werkgever 
hiervoor betalen gaan naar het 
pensioenfonds dat deze ingelegde 
gelden zoveel mogelijk laat 
groeien. Een pensioenfonds dat 
dit voor één werkgever doet, is 
een ondernemingspensioenfonds. 
Op deze wijze kan Ahold 
Delhaize samen met de COR, 
het pensioen precies zo regelen 
als ze willen. Flexibel en daarmee 
ook een prachtige secundaire 
arbeidsvoorwaarde!”

“

“
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Wat verder in ons en jouw voordeel werkt: we hebben 
de tijd. Een euro pensioenpremie die we nu beleggen, 
hoeven we vaak pas over vele decennia als pensioen 
uit te betalen. Het beleggingsrisico wordt bovendien 
gespreid over alle deelnemers en dus over verschillende 
generaties. We hebben daardoor de tijd om eventuele 
koersdalingen ‘uit te zitten’. 

Wil je meer weten, lees dan de paragraaf Het 
beleggingsbeleid toegelicht op pagina 21.

Wat hebben onze beleggingen  
in 2017 opgeleverd?
In 2017 hebben we een rendement geboekt op onze 
totale beleggingsportefeuille van 3,0%. Dat is lager 
dan in 2016, toen we nog een resultaat van 10,7% 
boekten. Een van de redenen daarvoor is dat in 
2017 de rente iets steeg. We schreven hiervoor al 
dat dat gunstig is voor onze pensioenverplichtingen, 
maar het zorgt er tegelijkertijd voor dat met name 
onze vastrentende beleggingen (bijvoorbeeld 
staatobligaties) in waarde dalen. Ieder jaar vergelijken 
wij onze beleggingsresultaten met een zogenaamde 
benchmark. Dat is het rendement van de gemiddelde 
belegger met een vergelijkbare portefeuille. Dit jaar 
deden we het iets beter dan die benchmark, die 
uitkwam op 2,3%.

Verdere ontwikkelingen in 2018
Elke twee jaar publiceert het Actuarieel Genootschap 
nieuwe overlevingstafels. Ook in het derde kwartaal 
van 2018 zal dit plaatsvinden. Ons beleid is deze nieuwe 
tafels zo snel mogelijk mee te nemen in de waardering 
van onze verplichtingen.

Oordeel van de externe actuaris
De ontwikkeling van onze financiële positie, waaronder 
onze pensioenverplichtingen, wordt ook onafhankelijk 
beoordeeld door de certificerend actuaris. Deze is 
werkzaam bij Willis Towers Watson Netherlands 
B.V. (WTW). Naar zijn oordeel voldoen wij aan de 
artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet, 
met uitzondering van artikel 132 doordat wij nog niet 
voldoen aan het vereiste eigen vermogen.

De verklaring van de actuaris kun je vinden op 
pagina 90.

Waarom beleggen we je pensioengeld?
Wij beleggen het pensioenvermogen. Dat doen we 
om er een zo goed mogelijk rendement op te behalen. 
Dat rendement hebben wij (en jij) hard nodig: alleen 
als we voldoende rendement halen is het mogelijk je 
pensioen betaalbaar te houden. Globaal gesproken 
bestaat een gemiddeld pensioen voor maar een derde 
deel uit ingelegde pensioenpremie. De rest moeten wij 
verdienen met beleggen. 

Als we je pensioengeld bij wijze van spreken op een 
veilige spaarrekening zouden zetten, kunnen we niet 
voldoende rendement halen voor je pensioen. Vandaar 
dat we beleggen. Aan beleggen kleven risico’s, maar die 
risico’s moeten altijd verantwoord zijn en afgestemd op 
hoe ons pensioenfonds in elkaar zit. Het belangrijkste 
instrument dat we daarvoor hebben is spreiding: we 
beleggen in verschillende categorieën, in verschillende 
sectoren en in verschillende landen. We beleggen 
dus niet alleen in aandelen, maar bijvoorbeeld ook in 
staatsobligaties en onroerend goed. 
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Hieronder zie je hoe onze portefeuille eind 2017 verdeeld was en wat de bijdrage aan het rendement was van de 
verschillende soorten beleggingen. In de tweede tabel zie je de rendementen die we over de afgelopen tien jaar 
hebben geboekt. Gemiddeld hebben we in die periode een rendement geboekt van 5,6%.

Beleggingscategorie Portefeuille- 
samenstelling

Portefeuille-
rendement

Benchmark-
rendement Relatief

Aandelen 21,4% 11,7% 12,1% -0,4%

Alternatieve beleggingen* 1,9% 18,4% 18,4% 0,0%

Vastgoed beursgenoteerd 2,4% -2,1% -3,1% 1,0%

Vastgoed niet-beursgenoteerd* 0,7% 15,1% 15,1% 0,0%

Obligaties high yield 5,4% -2,3% -3,2% 0,9%

Obligaties opkomende markten 3,6% 18,2% 20,6% -2,4%

Obligaties € AAA-AA staat 23,4% 0,3% -0,2% 0,5%

Obligaties bedrijven 28,3% -3,6% -4,2% 0,6%

Hypotheken 6,0% 3,0% -1,0% 4,0%

Liquiditeiten* 6,9% -0,3% -0,3% 0,0%

Totaal 100,0% 1,5% 0,8% 0,7%

Derivaten* 1,5% 1,5% 0,0%

Totaal 3,0% 2,3% 0,7%

* Vastgoed niet-beursgenoteerd, alternatieve beleggingen, liquideiten en derivaten hebben geen eigen benchmark. 
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Het beleggingsbeleid 
toegelicht

Zo beleggen wij
Wij beleggen het pensioengeld 
voor de lange termijn. Daar is onze 
beleggingsstrategie dan ook op gericht. 
Onze belangrijkste beslissing bij het 
vaststellen van ons beleggingsbeleid: 
hoe verdelen we ons vermogen over de 
verschillende soorten beleggingen, zoals 
aandelen, obligaties en onroerend goed? 
Dat bepaalt namelijk hoeveel risico 
we lopen en de kansen op rendement. 
We noemen dit: de beleggingsmix. 
Naast de beleggingsmix is de afdekking 
van het rente- en valutarisico 
belangrijk. Hier gaan we dieper op in 
onder “Belangrijkste gebeurtenissen 
vermogensbeheer 2017” op pagina 23. 

We doen een professionele studie
Eens in de drie jaar onderzoeken we 
welke beleggingsmix het beste bij ons 
pensioenfonds past. Deze uitgebreide 
Asset & Liability Management (ALM) 
studie wordt professioneel opgepakt 
en ondersteund door externe 
deskundigen. De volgende studie vindt 
plaats in 2018.  In deze studie worden 
uiteenlopende economische scenario’s, 
zowel optimistische als sombere getest. 
Uitgangspunt is onze pensioenambitie: 
wij willen over de lange termijn niet 
alleen de pensioenen kunnen uitbetalen, 
maar we streven er ook naar om 
ongeveer 75% van de prijsstijgingen 
te compenseren door indexering. 
Verder kijken we naar zaken als de 
samenstelling van ons pensioenfonds 
en naar hoeveel risico onze deelnemers 
en pensioengerechtigden aanvaardbaar 
vinden. Uit onderzoek onder deelnemers 

en gesprekken met de COR weten we 
dat zij zich het beste voelen bij een 
beperkte mate van risico. Ze vinden 
de bescherming van de nominale 
pensioenen net zo belangrijk als de kans 
op indexering. 

Ons dynamisch beleggingsbeleid
Wij hebben een dynamisch 
beleggingsbeleid: als onze buffers 
groter zijn, kunnen we een wat 
risicovollere beleggingsmix kiezen. En 
omgekeerd: als de buffers kleiner zijn, 
zullen we de risico’s verminderen. Ons 
beleid geeft stapsgewijs aan bij welke 
beleidsdekkingsgraad we hoeveel 
procent van het vermogen beleggen 
in risicovolle beleggingen. Van dit 
beleid kan het bestuur binnen een 
bepaalde bandbreedte afwijken als 
de economische ontwikkelingen in de 
wereld daar aanleiding toe geven.

Samenwerking met anderen
Het daadwerkelijk beleggen, dat doen 
we niet zelf. Dat hebben we in handen 
gegeven van externe partijen. We 
hebben hen de opdracht gegeven om 
de beleggingen volgens het door ons 
vastgestelde beleggingsbeleid uit te 
voeren. Elke drie maanden krijgen we 
een advies van AXA IM over de wijze 
waarop de beleggingsmix moet worden 
ingevuld. Dat wordt eerst besproken in 
de beleggingsadviescommissie (BAC) 
en vervolgens voorgelegd aan het 
bestuur. Vanzelfsprekend monitoren 
we de resultaten (en de kosten) van de 
vermogensbeheerders op de voet en 
worden er allerlei maatregelen getroffen 
om de risico’s te beheersen. Daarover 
lees je verderop in dit verslag meer. 

Nominaal pensioen: 
Je pensioen zonder 
indexering
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Eric zegt:
Als lange termijnbelegger 
kijken we niet alleen naar 
de financiele aspecten 
van onze beleggingen.”

We kijken ook of de bedrijven 
waarin we beleggen goed 
omgaan met mens en milieu. 
Om dit te onderstrepen 
hebben we de verantwoord 
beleggingsprincipes van de 
Verenigde Naties ondertekend. 
Al onze vermogensbeheerders 
moeten met hun beleggings-
beleid hieraan voldoen.”

“

“
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Jaarlijkse toets
We stellen jaarlijks met een 
zogeheten haalbaarheidstoets 
vast of er voldoende kans is dat 
we onze ambities op termijn 
kunnen waarmaken. Ook in 
2017 hebben we die toets weer 
uitgevoerd. Gebleken is dat we 
met moeite voldoen aan de 
normen. In sombere scenario’s 
halen we onze ambitie net niet. 
Dit is besproken met de COR 
en de werkgever. Besloten is om 
ons beleggingsbeleid niet aan te 
passen.

Belangrijkste  
gebeurtenissen 
vermogensbeheer
In 2017 hebben we ons strategisch 
beleid uitgevoerd, zoals dat in 
2015 is vastgesteld. In die zin was 
het ‘business as usual’. Toch vallen 
enkele zaken op. We zetten ze 
hieronder voor je op een rij.

Net als in 2016 iets 
risicovoller belegd
De belangrijkste 
beleggingsbeslissing die het 
bestuur neemt is: hoe verdelen 
we ons vermogen over risicovolle 
en vastrentende beleggingen? 
In heel 2017 hebben we onze 
keuze van 2016 voortgezet, dat 
wil zeggen: 35% in risicovolle 
beleggingen. Deze categorie 
bestaat uit aandelen, vastgoed, 
alternatieve beleggingen maar 
ook obligaties high yield en 
opkomende markten. Met 35% 
zitten we 5% boven de 30% die 
ons dynamisch beleid bij de stand 

van de beleidsdekkingsgraad van 
2017 aangeeft. Het bestuur heeft 
de mogelijkheid om 10%-punt naar 
boven of naar beneden af te wijken 
van de vaste staffel. We hebben 
in 2017 voor 5%-punt afwijking 
gekozen omdat we net als in 2016 
voorzichtig optimistisch waren 
over het beleggingsklimaat. Door 
extra risico te nemen, verwachtten 
we extra rendement te kunnen 
behalen en zo het herstel van onze 
buffers te versnellen. Deze keuze 
heeft in 2017 daadwerkelijk tot 
extra rendement geleid.

Renterisico voor meer dan 
de helft afgedekt
Als pensioenfonds zijn we gevoelig 
voor wijzigingen van de rente. 
Bij een lagere rente stijgen onze 
pensioenverplichtingen, dat wil 
zeggen: we moeten dan meer geld 
in kas hebben voor de pensioenen. 
Dat risico wordt beperkt doordat 
we een deel van het pensioengeld 
beleggen in vastrentende waarden 
(zoals staatsobligaties), die juist in 
waarde stijgen als de rente daalt. 
Maar dat dekt niet alles. Omdat 
het resterende risico te groot is, 
dekken we dat voor een deel af 
via rentederivaten. Niet helemaal, 
want het nadeel van het afdekken 
van de rente is dat het geld kost 
en we ook minder profiteren als 
de rente weer gaat stijgen. Ons 
beleid is daarom: bij een lage rente 
dekken we het renterisico minder 
af. Bij een lange termijn rente van 
3,6%, dekken we het renterisico 
voor 75% af. Bij de huidige rente 
(in 2017 was die gemiddeld 1,40%) 

High yield: (bedrijfs-)obligaties 
met een hoger risico maar ook 
een hogere verwachte opbrengst.

Opkomende markten: niet-
westerse economieën met hoge 
groei. 
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kiezen we voor een afdekking van 
ongeveer 60%.

In 2017 is de rente iets gestegen. 
Onze renteafdekking heeft op ons 
totale rendement een negatief 
effect gehad van 2,1%. Daar staat 
tegenover dat de verplichtingen 
ook in waarde zijn gedaald als 
gevolg van de gestegen rente.

Naast de ontwikkeling van de rente 
wordt ook de rentegevoeligheid 
beoordeeld. Dit noemt men de 
‘duration’. De duration van de 
verplichtingen bedraagt eind 2017 
22,4 jaar en is daarmee lager 
dan 2016 (23,1 jaar). Deze kortere 
looptijd wordt veroorzaakt door de 
gestegen rente.

Ook renterisico in VS 
tijdelijk afgedekt
Wij beleggen ongeveer 19% van 
het vermogen in Amerikaanse 
bedrijfsobligaties. Dat maakt ons 
gevoelig voor een verandering van 
de Amerikaanse rente. Omdat 
een verhoging van die rente 
werd verwacht, hebben we in 
2017 het Amerikaanse renterisico 
tijdelijk voor 50% afgedekt. De 
renteontwikkeling in Amerika 
heeft in 2017 uiteindelijk geleid 
tot een negatief resultaat op de 
renteafdekking van 0,2%. 

Geen grote valutarisico’s 
Wij beleggen wereldwijd. Onze 
beleggingen zijn in verschillende 
valuta genoteerd. Daardoor 
lopen wij in principe een risico. Als 
bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar 

in waarde daalt ten opzichte van 
de euro, dan zou dat negatieve 
gevolgen voor ons hebben (we 
betalen de pensioenen immers uit 
in euro). Om dat te voorkomen, 
dekken wij het risico voor de 
belangrijkste valuta voor 100% af. 
Dat geldt voor de Amerikaanse 
dollar, de Japanse yen en het Britse 
pond. 

Verdere afbouw niet-
beursgenoteerd vastgoed
In 2015 hebben we besloten niet 
verder te gaan met beleggen in 
niet-beursgenoteerd vastgoed. 
Deze beleggingen bleken 
onvoldoende toe te voegen aan 
onze beleggingsmix. Daarbij 
hebben ze relatief hoge kosten 
en zijn ze niet altijd gemakkelijk 
verhandelbaar. De afgelopen jaren 
hebben we al verkocht wat we 
konden verkopen. De overgebleven 
beleggingen zullen geleidelijk 
‘vanzelf’ verlopen omdat ze een 
einddatum hebben. Onze totale 
investering in niet-beursgenoteerd 
vastgoed is in 2017 teruggelopen 
van € 48 miljoen naar € 34 miljoen.

We gaan ook weg uit 
alternatieve beleggingen
Ook alternatieve beleggingen 
bleken onvoldoende toegevoegde 
waarde te hebben voor onze 
beleggingsmix. Daarnaast zijn de 
beleggingen complex en de kosten 
hoog. Daarom hebben we in 2015 
besloten ook deze beleggingen 
af te bouwen. Daarnaast zoeken 
we actief naar mogelijkheden om 
sommige investeringen eerder 

te verkopen. In 2017 daalde ons 
belang in alternatieve beleggingen 
van € 97 miljoen naar € 89 miljoen.

We zijn overgestapt 
van bewaarbank
In 2017 heeft er een 
leveranciersselectie procedure 
plaatsgevonden waarbij onze 
huidige bewaarbank KAS BANK 
vergeleken is met een aantal 
concurrenten. Daarbij zijn 
niet alleen de bewaardiensten 
beoordeeld maar ook 
diensten met toegevoegde 
waarde zoals bijvoorbeeld de 
beleggingsadministratie. Dit 
met als doel klaar te zijn voor de 
toekomst. Uiteindelijk hebben we 
op basis van deze selectie besloten 
per 1 januari 2018 over te stappen 
naar een andere bewaarbank, 
namelijk BNP Paribas Securities 
Services. Deze overgang heeft 
inmiddels plaatsgevonden. 
In 2018 wordt dit traject vervolgd 
waarbij de aandacht zich richt 
op het doorontwikkelen van de 
(nieuwe) diensten, onderliggende 
processen en de rapportages. Het 
doel is om betere en meer gerichte 
managementinformatie sneller te 
ontvangen, waarmee wij ons beleid 
nog effectiever kunnen monitoren.

Positief onderzoek 
vermogensbeheer door DNB
In 2017 heeft DNB een onderzoek 
naar ons vermogensbeheer 
uitgevoerd. Dat doet DNB bij alle 
pensioenfondsen. 
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De Overgangsregeling 2006 
is er voor werknemers die zijn 
geboren tussen 1 januari 1950 
en 1 januari 1965, én die al op 
28 december 2003 in dienst 
waren. De regeling geeft onder 
voorwaarden aanspraak op extra 
pensioen, zodat de werknemers 
eerder kunnen stoppen met 
werken. Een werknemer moest 
bijvoorbeeld tot de leeftijd van 
62,5 jaar of eerdere pensionering 
in dienst zijn om het extra 
pensioen te krijgen. In 2017 
zijn de pensioenaanspraken 
uit de Overgangsregeling 2006 
ingekocht en is de regeling 
afgefinancierd.

Zo’n onderzoek kijkt niet naar de 
inhoud van ons beleid, maar naar 
de processen zoals de wijze van 
besluitvorming en verslaglegging.

Wij hebben het onderzoek en 
de samenwerking met DNB als 
positief ervaren. In juni 2017 heeft 
DNB ons het verslag met hun 
bevindingen gestuurd. Daarin 
komen wij naar voren als een 
professionele organisatie met goed 
gestructureerde processen. 
Op een aantal punten stuurt DNB 
aan op verbetering:

• In 2015 hebben wij besloten te 
gaan beleggen in Nederlandse 
hypotheken. Dat was goed 
onderbouwd, maar volgens DNB 
kan dat nog beter. We moeten 
vooraf voor nieuwe beleggingen 
een beleggingsvoorstel opstellen 
en dat na drie jaar evalueren: 
heeft de investering opgebracht 
wat we ervan hadden verwacht?

• Het bestuur heeft de ruimte om 
binnen bepaalde marges tijdelijk 
af te wijken van strategische 
uitgangspunten, bijvoorbeeld bij 
de rente- of valuta-afdekking.  
In vaktermen heet dat: we 
nemen een tactische positie 
in. DNB wil dat we vooraf 
duidelijker vastleggen wat we 
daarvan verwachten en tot welk 
punt we die tijdelijke positie 
handhaven. 

• Het risicomanagement moet 
een duidelijkere rol gaan krijgen 
binnen  ons vermogensbeheer. 

In augustus 2017 hebben we een 
plan van aanpak gepresenteerd 
aan DNB waarin we duidelijk 
maken hoe we de gewenste 
verbeteringen gaan bereiken. Dat 
plan is door DNB goedgekeurd. 
De deadline voor de verbeteringen 
is 30 april 2018 en de realisatie 
verloopt volgens plan.

€ 140 miljoen uit 
Overgangsregeling 2006
Tot juli 2017 was het kapitaal 
voor Overgangsregeling 2006 
afgescheiden van het reguliere 
pensioenvermogen. Dat geld 
was belegd in obligaties. In juli 
is die portefeuille verkocht en 
is het kapitaal (€ 140 miljoen) 
toegevoegd aan het reguliere 
pensioenvermogen. Het is volgens 
de beleggingsmix verdeeld over de 
verschillende soorten beleggingen. 
Natuurlijk is niet alleen het geld 
voor Overgangsregeling 2006 
‘overgeheveld’, maar ook de 
verplichtingen die erbij horen. 
Meer over dit onderwerp lees je op 
pagina 33.

Verdere ontwikkelingen in 2018
Naast de eerder benoemde 
professionele studie en de 
verdere doorontwikkeling van de 
samenwerking met onze nieuwe 
bewaarbank wordt er in 2018 ook 
een verbetering aangebracht in 
de mandaatstructuur. Door de 
introductie van een gecombineerd 
Liability Driven Investment (LDI) 
mandaat zijn wij in staat ons 
renteafdekkingsbeleid efficiënter 
uit te voeren. 
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Ook zal in 2018 het liquiditeits- en onderpandbeleid verdere worden 
verbeterd en gaan we in het kader van het verantwoord beleggingsbeleid 
onze klimaatrisico’s in kaart brengen. Dit laatste onderwerp wordt verder 
toegelicht in de volgende paragraaf. 

Beleggen met oog voor mens en milieu
Wij beleggen meer dan € 4,6 miljard aan pensioengeld. Dat doen we 
om een zo goed mogelijk rendement te halen bij een verantwoord 
risico. Maar tegelijkertijd zijn we ons bewust van onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Dat past bij onze waarden. En het past bij de 
waarden van Ahold Delhaize. 

In ons beleid voor verantwoord beleggen sluiten we aan bij de belangrijkste 
internationale verdragen en gedragscodes. Wij hebben de principes voor 
verantwoord beleggen (PRI) van de Verenigde Naties ondertekend en 
selecteren alleen vermogensbeheerders die dat ook hebben gedaan. 
Daarmee maken we ons sterk voor het respecteren van arbeids- en 
mensenrechten, integer ondernemingsbestuur en het beschermen van het 
milieu. 

Dit doen we in de praktijk:
• Het uitoefenen van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Dit is 

een direct instrument om invloed uit te oefenen op het bestuur van een 
onderneming.

• Het aangaan van de dialoog met bedrijven. Wij spreken bedrijven aan op 
wat ze doen om verbeteringen voor mens en milieu te realiseren. Als een 
gewenste reactie uitblijft, kunnen ze uiteindelijk terechtkomen op onze 
uitsluitingslijst.

• We beleggen niet in bedrijven die te maken hebben met controversiële 
wapens, landen met te hoge risico’s, kwetsbare grondstoffen en 
bedrijven die de principes van de Global Compact van de Verenigde 
Naties overtreden. Deze bedrijven of landen komen op onze 
uitsluitingslijst.

In 2017 hebben we de informatie over ons verantwoord beleggingsbeleid 
op onze website uitgebreid en tegelijkertijd leesbaarder gemaakt. In 2018 
leggen we de focus op de mogelijke kansen en bedreigingen op het gebied 
van klimaatverandering. 

Verder hebben we samen met vijf andere pensioenfondsen een onderzoek 
laten uitvoeren naar eerder uitgevoerde academische studies en de beste 
praktijkervaringen over verantwoord beleggen. Dit heeft gezorgd voor een 
verdere onderbouwing van ons beleid.

Global Compact is een 
internationaal netwerk van 
bedrijven dat onder de vlag van 
de Verenigde Naties richtlijnen 
hanteert op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, milieu 
en anti-corruptiemaatregelen.
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Ieder half jaar vind je op onze website de resultaten van 
ons beleid voor verantwoord beleggen. Hier een aantal 
hoogtepunten van 2017.

3.900
In 2017 stemden we via onze vermogensbeheerders op 
3.900 aandeelhoudersvergaderingen wereldwijd. Op 
13% van de voorstellen van het bedrijfsmanagement 
stemden we tegen. 

5
Ieder jaar selecteren we samen met vermogens-
beheerder AXA IM vijf bedrijven waarmee we in gesprek 
gaan om ze aan te zetten tot gedragsverbetering. We 
bundelen onze krachten met de overige klanten van 
AXA IM, zodat we optimale impact hebben.  

112
In 2017 stonden er 112 ondernemingen op onze 
uitsluitingslijst. Hierin beleggen we niet.

35
Eind 2017 stonden er 35 landen op onze uitsluitingslijst. 
Dat zijn landen waarin we niet beleggen. Sancties van 
de VN Veiligheidsraad zijn hierin leidinggevend.

7
Ons beleid en onze acties op het gebied van 
verantwoord beleggen werden beloond met een 
gedeelde zevende plaats op de ranglijst van best 
presterende pensioenfondsen op dit gebied. Die wordt 
jaarlijks samengesteld door de Vereniging van Beleggers 
voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). We zijn daarmee 
het hoogst genoteerde ondernemingspensioenfonds.

Verantwoord 
beleggen in cijfers

26
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Kosten
Het regelen van je pensioen kost geld. Wij letten scherp op de kosten. We 
willen namelijk zoveel mogelijk van iedere euro die je aan pensioenpremie 
betaalt ook echt ten goede laten komen aan je pensioen. We maken twee 
soorten kosten: voor de uitvoering van de pensioenregeling en voor het 
vermogensbeheer. Hier lees je er meer over.

Kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling
In 2017 gaven wij € 5,9 miljoen uit aan pensioenuitvoeringskosten. 
Hieronder vallen alle kosten die we maken voor een professionele 
uitvoering van de pensioenregeling, van de kosten voor een betrouwbare 
administratie tot aan kosten voor een goede voorlichting over je pensioen. 
Dat is een stijging van € 0,5 miljoen ten opzichte van 2016. Per deelnemer 
bedroegen de kosten € 68 (berekend over alle deelnemers, inclusief 
pensioengerechtigden en gewezen deelnemers). Zonder de gewezen 
deelnemers (ex-deelnemers die nog niet met pensioen zijn) bedroegen de 
kosten per deelnemer in 2017 € 120.

Een meer gedetailleerd overzicht van de uitvoeringskosten vind je in  
bijlage C. Kerncijfers.

Kosten vermogensbeheer
In 2017 hebben we € 17 miljoen uitgegeven voor het vermogensbeheer. 
Dat is 38 basispunten (bps) van het gemiddeld belegd vermogen. 
Daarvan was € 1,1 miljoen voor kosten voor onze vermogensbeheerder 
AXA IM, € 9,9 miljoen voor kosten van de verschillende onderliggende 
vermogensbeheerders en € 3,7 miljoen voor transactiekosten. 
De resterende kosten hadden betrekking op advies, de bewaarinstelling 
en de ondersteuning gegeven vanuit onze uitvoeringsorganisatie. 

€ 17 miljoen (38 bps) aan totale kosten is natuurlijk een groot bedrag. Maar 
dat moeten we uitgeven om geld te verdienen met de beleggingen. Het 
afgelopen jaar hebben we een rendement op onze beleggingen geboekt 
van 3,0%. 

Een basispunt is gelijk aan 
1/100%. Dit betekent dus dat 38 
basispunten gelijk is aan 0,38%.
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De beleggingskosten hebben we in die 
periode ruimschoots terugverdiend met de 
beleggingsopbrengsten. Maar dat neemt niet weg 
dat we proberen om de kosten nog verder te verlagen. 
Dat doen we door:

• onze portefeuille niet onnodig ingewikkeld te maken;
• relatief dure beleggingscategorieën die we niet 

echt nodig hebben te vermijden (bijvoorbeeld 
niet-beursgenoteerd vastgoed en alternatieve 
beleggingen);

• het aantal transacties zoveel mogelijk te beperken;
• bij voorkeur passief te beleggen (een vaste index 

volgen). Alleen als er heel duidelijke aanwijzingen 
zijn dat we meer verdienen met actief beleggen, 
kiezen we daarvoor;

• in 2017 hebben wij onze investment beliefs opnieuw 
geformuleerd. Deze zijn getoetst aan ons huidige 

beleggingsbeleid. Een overzicht van onze investment 
beliefs is te vinden in bijlage C. Kerncijfers.

De afgelopen jaren zijn onze beleggingskosten 
relatief gedaald. In 2012 gaven we nog 74 bps van het 
gemiddeld belegd vermogen uit aan beleggingskosten, 
in 2017 was dat dus 38 bps. 

Het is verleidelijk de beleggingskosten van 
pensioenfondsen met elkaar te vergelijken. Maar dat 
kan tot verkeerde conclusies leiden (bijvoorbeeld: het 
pensioenfonds dat het minste uitgeeft, is het beste 
pensioenfonds). De kosten moeten namelijk in verband 
worden gezien met het rendement en de wijze van 
beleggen. 

Een gedetailleerd overzicht van de kosten voor 
vermogensbeheer vind je in bijlage C. Kerncijfers.

Een goed 
pensioen is 
iets van ons 
samen.

Jaarverslag 2017
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Je pensioen in het kort
• Elk jaar bouw je 2% op van je pensioengrondslag. 

Dat is je pensioengevend salaris min een 
drempelbedrag (de franchise) van circa € 16.000 
vanwege de AOW. 

• Over salaris boven € 100.546 (2018) bouw je geen 
pensioen op in onze pensioenregeling.

• Ieder jaar bouw je 1,4% partnerpensioen op. Dat is 
een levenslange uitkering voor je partner voor als 
je voor of na je pensionering overlijdt. Als je voor je 
pensioendatum overlijdt, wordt het partnerpensioen 
berekend alsof je tot je pensioendatum bij Ahold 
Delhaize was blijven werken. Bovendien is er in dat 
geval een tijdelijk partnerpensioen van ongeveer  
€ 14.000 op fulltime basis. Er is dus vanaf dag één 
dat je meedoet een aanzienlijk bedrag voor je 
partner verzekerd. In geval van samenwonen geldt 
dat je partner wel bij ons moet zijn aangemeld.

• Als je arbeidsongeschikt wordt, gaat de opbouw van 
je pensioen premievrij door voor 75% en hoef je geen   
premie meer te betalen. 

• Voor je kinderen tot 23 jaar is er een wezenpensioen.
• We proberen je pensioen jaarlijks te indexeren. Dat 

kan echter alleen als we er financieel goed genoeg 
voorstaan. 

Indexering: wat is het en hoe werkt het?
Wij proberen je pensioen ieder jaar mee te laten stijgen 
met de prijsstijgingen. Indexering noemen we dat. 
Daarmee willen we voorkomen dat de koopkracht 
van je pensioen achteruitgaat. De indexering van 
je pensioen is niet zeker. We kunnen (en mogen) 
alleen indexering toekennen als het pensioenfonds er 
financieel goed genoeg voorstaat. 

De volgende wettelijke regels gelden als uitgangspunt. 
Het bestuur kan overigens altijd besluiten om toch 
geen of minder indexering toe te kennen, bijvoorbeeld 
als de economische omstandigheden daar aanleiding 
toe geven. 

Bij ons doe je mee aan een prima pensioenregeling. Je bouwt 
niet alleen een pensioen op voor als je later stopt met werken. 
Ook voor je gezin is er direct een belangrijk stuk zekerheid 
geregeld. In dit hoofdstuk vind je een kort overzicht van je 
pensioenregeling. Ook lees je wat er vanaf 1 januari 2018 in de 
pensioenregeling is veranderd.

Je pensioen-
regeling
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Klaas zegt:
In de media is 
veel negatieve 
publiciteit over 
pensioen.” 

Volgens de wereldwijde 
pensioenindex hebben we in 
Nederland een van de beste 
pensioenstelsels. Nergens in 
de wereld is de achteruitgang 
bij pensionering zo gering als 
bij ons. Dat is iets om trots 
op te zijn.”

“

“
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Indexering per 1 januari Stijging van de prijzen** (Beleids)dekkingsgraad

2018 0,00% 1,33% 109,7%

2017 0,00% 0,42% 104,0%

2016 0,00% 0,63% 110,7%

2015** 1,05% 1,05% 116,7%

Beleidsdekkingsgraad Wettelijke regels

Lager dan 110%* geen indexering toegestaan
je pensioen stijgt niet mee met de prijzen**

Tussen 110 en circa 125% gedeeltelijke indexering toegestaan
je pensioen stijgt voor een deel mee met de prijzen**

125%* of hoger volledige indexering toegestaan
je pensioen stijgt geheel mee met de prijzen**

Indexering van je pensioen in de laatste vier jaar 

Dekkingsgraad en wettelijke regels

* Consumenten Prijs Index, alle bestedingen (2015 = 100), 
over de periode 1 oktober tot 1 oktober.

** De dekkingsgraad genoemd onder 2015 is niet de beleidsdekkingsgraad 
maar de actuele dekkingsgraad aan het einde van de maand.

* Beide grenzen liggen vast in de pensioenwet waarbij de ondergrens van 110% voor alle 
pensioenfondsen gelijk is en de bovengrens van 125% jaarlijks door ieder pensioenfonds 
afzonderlijk wordt vastgesteld.

** Als uitgangspunt geldt de ontwikkeling van de CPI-Alle Bestedingen (2015 = 100) van 
oktober tot oktober.

De laatste jaren staat de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 
onder druk. Hoe dat komt heb je in het vorige hoofdstuk kunnen lezen. Ook 
eind 2017 was onze beleidsdekkingsgraad niet hoog genoeg om je pensioen 
te kunnen indexeren. 
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Veranderingen in de pensioenregeling
2017: 
overgangsregeling 2006 niet langer voorwaardelijk 
Goed nieuws voor deelnemers die nog aanspraken 
hadden uit Overgangs-regeling 2006. Voor veruit de 
meeste van deze deelnemers zijn die aanspraken 
niet meer voorwaardelijk. Dat komt doordat de  
Overgangsregeling 2006 per 17 juli 2017 volledig is 
gefinancierd. Alleen voor de medewerkers die op die 
datum ziek of arbeidsongeschikt waren, is de regeling 
(nog) niet afgefinancierd. De deelnemers die onder 
Overgangsregeling 2006 vielen, hoeven geen premie 
meer te betalen. 
Met deze stap is de pensioenregeling eenvoudiger 
geworden. Voor ons als pensioenuitvoerder maar 
zeker ook voor de deelnemers om wie het gaat. Hun 
voorwaardelijke aanspraken zijn nu omgezet in gewoon 
pensioen.

2018: 
verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar
Met ingang van 1 januari 2018 heeft de overheid de 
ruimte voor fiscaalvriendelijke opbouw van pensioen 
beperkt. Er mag per jaar hetzelfde maximale 
percentage aan pensioen worden opgebouwd, maar 
wel met een ingangsleeftijd van 68 jaar in plaats van 
67 jaar. Dat heeft ook gevolgen voor jouw pensioen-
opbouw. Het pensioen dat je vanaf 1 januari 2018 
opbouwt, heeft als ingangsleeftijd 68 jaar. Natuurlijk 
mag je je pensioen nog steeds eerder laten ingaan. 

Het ouderdomspensioen dat je tot 2018 al hebt 
opgebouwd, is ook omgerekend naar ingang 
op 68 jaar. Bij die omrekening ben je niets aan 
pensioenwaarde kwijtgeraakt. Het is, zoals dat heet, 
actuarieel neutraal omgerekend. Als je ervoor kiest 
het pensioen alsnog eerder in te laten gaan, wordt het 
pensioen weer teruggerekend naar de door jou gekozen 
ingangsdatum. Door de omzetting naar 68 jaar 
voorkomen we dat je verschillende stukken pensioen 
met verschillende ingangsleeftijden hebt. Wel zo helder.

Ook in 2018: 
overlijdensuitkering vervangen 
Met ingang van 1 januari 2018 verandert ook de 
overlijdensuitkering. Dat is een eenmalige uitkering 
(naast het levenslange partnerpensioen) voor 
partners van overleden gepensioneerden. De hoogte 
ervan is gebaseerd op het verschil tussen het 
ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Vanaf 
2018 verdwijnt deze uitkering. In plaats daarvan loopt 
het pensioen van de overleden gepensioneerde in het 
vervolg door tot aan het eind van de (vierwekelijkse) 
periode van overlijden terwijl het partnerpensioen 
ingaat op de dag na overlijden. De doorbetaling van 
het ouderdomspensioen geldt overigens ook als er geen 
partner is. Zo worden gepensioneerden met en zonder 
partner op dit punt niet langer verschillend behandeld. 

Pensioenpremie
De pensioenpremie bedraagt 29,5% van de som van 
de pensioengrondslagen. Dit is inclusief het deel dat de 
werknemers bijdragen (5,3%). In 2017 was deze premie 
voldoende om de pensioenregeling te financieren. We 
hebben € 120 miljoen aan pensioenpremie ontvangen. 
Dat is meer dan de regeling volgens de rekenregels 
in 2017 kostte. De premie die minimaal nodig was 
(de zogeheten gedempte kostendekkende premie), 
bedroeg namelijk € 108 miljoen. 

Vanwege premiestabiliteit kiezen we ervoor de 
kostendekkende premie te dempen. De premie die 
nodig zou zijn om pensioenopbouw op marktwaarde 
in te kunnen kopen (de zogeheten zuivere 
kostendekkende premie), bedroeg € 149 miljoen.

Als de pensioenpremie in een jaar niet voldoende is 
om de pensioenopbouw te betalen, zal volgens het 
pensioenreglement de opbouw verlaagd kunnen 
worden. Omdat de feitelijke pensioenpremie hoger was 
dan de gedempte kostendekkende premie, was dit in 
2017 niet aan de orde.  

De financiering zal in 2018 ongewijzigd worden 
voortgezet.
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Peter zegt:
Je moet al over 
pensioen gaan 
nadenken ruim 
voordat je stopt 
met werken.”

Gedurende je loopbaan 
heb je veel mogelijkheden 
om zaken goed te regelen 
voor later. Je moet dan 
wel weten wat je aan 
pensioen hebt opgebouwd, 
wat de maatschappelijke 
ontwikkelingen zijn en 
welke beslissingen je zelf 
kunt nemen. Deelnemers 
daarbij helpen zie ik als 
belangrijke taak voor ons 
pensioenfonds.”

“

“
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Op de hoogte van je pensioen: 
Communicatie 
Wij vinden het belangrijk dat jij als deelnemer weet 
hoe het zit met je pensioen. Zodat je weloverwogen 
beslissingen kunt nemen en grip hebt op je financiële 
toekomst. Uiteraard vinden wij het ook belangrijk om 
onze pensioengerechtigden goed te informeren over 
hun pensioen. Pensioen is immers een deel van hun 
inkomen. 

We besteden daarom veel tijd en aandacht aan 
communicatie. Als ondernemingspensioenfonds 
hebben we een sterke band met de (voormalige) 
werknemers voor wie we het doen. Dat motiveert ons 
extra om voor je klaar te staan en je te ondersteunen. 
Wij proberen je informatiebehoeften altijd centraal te 
stellen in onze communicatie. 

• Een belangrijke rol in onze communicatie speelt onze 
servicedesk. Daar kun je direct telefonisch terecht 
met al je vragen over je pensioen. 

• Natuurlijk hebben wij ook een website:  
www.aholdpensioenfonds.nl. Daar vind je 
algemene informatie en kun je als werknemer 
of pensioengerechtigde ook inloggen in Mijn 
Ahold Pensioen voor directe toegang tot je eigen 
pensioengegevens. 

• Daarnaast houden we voor deelnemers met enige 
regelmaat voorlichtingsbijeenkomsten in het  
hele land. 

• Elk jaar sturen we je ook een overzicht van de stand 
van zaken van je pensioen, het zogeheten Uniform 
Pensioenoverzicht (UPO). 

• Driemaal per jaar krijg je ons magazine Vroeger of 
Later thuisgestuurd. 

• Nieuwe deelnemers ontvangen een startbrief 
met ons Pensioen 1-2-3, een beknopte weergave 
van de pensioenregeling. Ook de zogeheten 
pensioenvergelijker zit daarbij, een hulpmiddel om je 
nieuwe pensioenregeling te vergelijken met die van 
vorige werkgevers. 

In ons communicatiebeleidsplan 2016-2018 hebben we 
aangegeven dat we onze communicatie toegankelijker 
en effectiever willen maken. In een wereld waarin wij 
mensen steeds meer digitaal informatie opzoeken en 
zaken regelen, willen wij mee. Daarom gaan ook wij 
steeds meer digitaal communiceren. In 2017 hebben we 
op dat punt een aantal stappen gezet:

• We hebben ons voorbereid op het maken van een 
nieuwe, modernere website met een betere  
“Mijn-omgeving”. We verwachten dat dit eind 2018 
gereed zal zijn.

• We hebben een eerste stap gezet in het digitaal 
sturen van informatie. Onze eerste doelgroep: 
de pensioengerechtigden. Na een bescheiden 
campagne rondom de digitale verzending van het 
UPO heeft 30% van hen aangegeven dat ze graag 
digitale post van ons ontvangen en hun e-mailadres 
achtergelaten in Mijn Ahold Pensioen. In 2018 zullen 
we verder gaan op dit pad.

• We hebben een digitale, interactieve versie van het 
UPO gemaakt. 

Verder hebben we in 2017 een start gemaakt met onze 
nieuwe uitstraling. We krijgen niet alleen een nieuwe 
naam en een andere huisstijl, maar we proberen 
ook om al onze communicatie eenvoudiger en 
toegankelijker te maken. Met als doel: pensioen is voor 
iedereen te begrijpen en iedereen kan weloverwogen 
beslissingen maken over zijn pensioen. 

Natuurlijk blijven we ons inspannen om de 
communicatie over je pensioen te verbeteren. Heb je 
vragen over je pensioen, bel of e-mail ons gerust. En als 
je inlogt in Mijn Ahold Pensioen, laat dan ook even je 
e-mailadres achter. Dan kunnen we jou ook makkelijker 
digitaal van informatie voorzien.

Jaarverslag 2017
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Een slagvaardig bestuur
Op 1 januari 2017 zijn er veranderingen gekomen 
in de manier waarop het bestuur en het intern 
toe-zicht zijn geregeld. In het bestuur zitten drie 
pensioenprofessionals, die de dagelijkse leiding hebben 
bij de uitvoeringsorganisatie. Zij zijn gezamenlijk 
het uitvoerend bestuur (UB). Daarnaast zitten 
er vertegenwoordigers in het bestuur namens de 
werknemers, de werkgever en de pensioengerechtigden. 
Zij hebben een niet-uitvoerende taak en zijn dan 
ook gezamenlijk het niet uitvoerend bestuur (NUB). 
Dat betekent dat ze zich vooral bezighouden 
met het strategisch beleid en het toezicht op de 
uitvoering daarvan. Ze hebben dus ook uitdrukkelijk 
een toezichtstaak binnen het bestuur. Er is een 
onafhankelijke voorzitter, die niet aan een van de 
belanghebbende partijen binnen het bestuur gebonden 
is.

Er is voor dit model gekozen omdat het pensioenfonds 
op deze manier effectiever bestuurd kan worden. 
De niet-uitvoerende leden (die hun bestuursfunctie 
naast hun reguliere werk uitvoeren) kunnen zich 
concentreren op hun bestuurlijke taken en zijn niet 
belast met uitvoerende taken. Die liggen in handen van 
de fulltime pensioenprofessionals. Een ander voordeel 
is dat het toezicht binnen het bestuur zelf is geregeld: 
de niet-uitvoerende leden weten precies wat er speelt 
doordat ze dicht op de uitvoering zitten. Er is meer 
deskundigheid binnen het bestuur en de korte lijnen 
tussen beleidsvorming, uitvoering en toezicht maken 
het bestuur slagvaardiger. 

Natuurlijk blijft er ook toezicht van buiten het 
bestuur. Er is een auditcommissie (AC) die het 
NUB ondersteunt bij het houden van toezicht. 
Wettelijk moet de AC een oordeel vormen over de 

Wij letten op 
je pensioen
Over bestuur en over risico’s. 
Het is goed om te weten hoe het bestuur en toezicht bij het 
pensioenfonds zijn geregeld. Dat is in 2017 veranderd. We zijn 
slagvaardiger geworden en zijn klaar voor de toekomst. Dat is 
goed voor jouw pensioen. Hieronder lees je er meer over. Een 
van de taken van het bestuur is de risico’s rondom de pensioenen 
te beheersen. Ook daarover lees je in dit hoofdstuk meer.
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risicobeheersing, het beleggingsbeleid en de financiële 
informatie die het pensioenfonds geeft. Wij hebben 
ervoor gekozen om de AC ook te laten kijken naar 
andere gebieden, waaronder informatiebeveiliging. 
Het verantwoordingsorgaan (VO) is gebleven. Hierin 
hebben vertegenwoordigers namens de werknemers, 
pensioengerechtigden en werkgever een belangrijke 
adviserende en oordeelvormende taak.

De eerste ervaringen met het nieuwe model zijn 
positief. Natuurlijk moeten de partijen wel wennen aan 
hun nieuwe rol en aan de afbakening van hun taken. 
In die zin was 2017 voor het bestuur een belangrijk 
leerjaar.

Code Pensioenfondsen
De overheid ziet erop toe dat een pensioenfonds goed 
bestuurd wordt. Ook de pensioensector zelf heeft 
regels opgesteld. Wij volgen de normen voor goed 
pensioenfondsbestuur zoals die zijn vastgelegd in de 
Code Pensioenfondsen. De code gaat over het goed 
functioneren van het bestuur, maar ook over zaken als 
risicomanagement, integriteit en beloningen.

De code is leidend, maar niet bindend. We mogen er 
weloverwogen van afwijken, maar moeten dat dan wel 
verantwoorden.

In 2017 voldeden wij aan bijna alle normen van de 
code. Op twee normen voldeden we niet. Het gaat 
hier om de normen 60 en 68 van de code. Norm 60 
stelt dat een bestuurslid voor maximaal vier jaar 
wordt benoemd en vervolgens maximaal twee keer 
kan worden herbenoemd. De normen wordt gevolgd 
voor de leden van het NUB maar niet voor de leden 
van het UB. Zij zijn voor onbepaalde tijd benoemd 
omdat zij op basis van een arbeidsovereenkomst 
werken bij de uitvoeringsorganisatie. De inrichting 
van het bestuursmodel maakt afwijking van de norm 
noodzakelijk. Ondanks de benoeming voor onbepaalde 
tijd worden de leden van het UB ieder jaar beoordeeld 
op hun deskundigheid en geschiktheid. 

Norm 68 schrijft voor dat in het bestuur en het VO ten 
minste één lid boven en ten minste één lid onder de 
veertig jaar zitten. In het bestuur en het VO zitten geen 
leden onder de 40 jaar. Het bestuur zet bij toekomstige 
vacatures breed in op het werven van jonge geschikte 
leden van het bestuur en het VO. De verwachting is dat 
we binnen enkele jaren aan deze norm voldoen.
 
Voor de samenstelling van het bestuur en een nadere 
toelichting op een aantal aspecten van de Governance 
wordt verwezen naar bijlage B. Governance & 
organisatie. 

Audit commissie (AC)

 - 1 namens bestuur 
 - 2 externen 
 - Ondersteunt het NUB bij het 
toezicht

 - Aantal bijeenkomsten 2017: 4

Bestuur 

Onafhankelijke voorzitter 

Niet Uitvoerend Bestuur(NUB) Uitvoerend bestuur(UB) 

 - 1 werknemer
 - 1 pensioengerechtigde 
 - 2 werkgever
 - Toezicht UB en bestuur als geheel
 - Aantal bijeenkomsten 2017: 4

 - Pensioenprofessionals uit de 
uitvoeringsorganisatie

 - Verantwoordelijk voor de         
uitvoering van het beleid

 - Aantal bijeenkomsten 2017: 13

Bepaalt beleid van het pensioenfonds
Aantal bijeenkomsten 2017: 11

Beleggingsadviescommissie(BAC)  

- 1 namens bestuur
- 3 externen
- Adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid
- Aantal bijeenkomsten 2017: 9

Verantwoordings-
orgaan(VO)

 - 2 werknemers
 - 2 pensioengerechtigden
 - 2 werkgever
 - Het bestuur legt verant-  
woording af aan dit orgaan

 - Geven advies aan bestuur 
 - over beleidswijzigingen 
 - Aantal bijeenkomsten 2017: 5
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Financiële risico’s

Dataprivacy en Informatiebeveiliging

IT en uitbestedingsrisico’s

Overige belangrijke risico’s

1. Dalende aandelen markten
2. Stijgende levensverwachting
3. Dalende rente

1. Diefstal gegevens
2. Verlies gegevens deelnemers
3. Ongeoorloofd gebruik gegevens

1. Uitkeringen te laat of onjuist uitbetaald
2. Onjuiste informatie in de communicatie 

richting deelnemers

1. Foutieve rekenregels in systemen
2. Slechte dienstverlening leveranciers
3. Uitval IT systemen

Beleggingen

Gegevens deelnemers

Pensioen 
administratie

Risicomanagement

Personele ontwikkelingen
Ook in 2017 is de pensioenuitvoeringsorganisatie 
in aantallen medewerkers verder gedaald. Met 
de introductie van het UB is onder andere het 
management in samenstelling gewijzigd van 4 
naar 3 personen. Daarnaast is eind 2017 tevens 
een nieuwe risicomanager geworven welke begin 
2018 daadwerkelijk is gestart. Verdere personele 
ontwikkelingen worden voor 2018 niet verwacht.

Klachten en geschillen
Wij vinden het belangrijk om in goed contact te staan 
met onze deelnemers en pensioengerechtigden. Ben 
je, nadat je contact met ons hebt gehad, toch niet 
tevreden, dan kun je een klacht indienen. Is de uitleg 
over het pensioenreglement onduidelijk, dan kun je een 
geschil voorleggen. 

Klachten of geschillen worden bij voorkeur schriftelijk 
ingediend bij het bestuur. Wij hebben een klachten- 
en geschillenregeling, waarin is vastgelegd hoe deze 
worden afgehandeld. Dit reglement kun je vinden 
op onze website. In 2017 hebben wij geen klachten 
ontvangen. Wel zijn er drie geschillen voorgelegd, welke 
alle zijn afgehandeld.

Je pensioen beschermen tegen risico’s
Als onze deelnemers en pensioengerechtigden één 
ding van ons willen, dan is het wel een veilig en zeker 
pensioen. Nu is een pensioen nooit voor 100% zeker, 
want we lopen nu eenmaal risico’s. 

38Verslag van het bestuur



In dit verslag hebben we je bijvoorbeeld uitgelegd welke 
risico’s er zijn bij het beleggen en waarom we die toch 
niet helemaal uit de weg kunnen gaan. Maar toch: 
risicobeheersing is een van onze belangrijkste taken. En 
er zijn niet alleen financiële risico’s, maar ook nog een 
flink aantal andere. 

Risicobeheersing voorop
Om al die risico’s te beheersen hebben wij een systeem 
dat we integraal risicomanagement noemen. We 
volgen elk risico op de voet, bekijken de risico’s ook 
in hun onderlinge samenhang en maken bij alle 
beslissingen van het bestuur een risicoanalyse. Centrale 
vraag daarbij: hoe beïnvloeden die risico’s jouw 
pensioen? Onze taak is ervoor te zorgen dat alle risico’s 
binnen acceptabele grenzen blijven. Daar helpt ons 
systeem voor integraal risicomanagement bij.

Omdat risicobeheersing zo belangrijk is, werken we 
voortdurend aan verdere verbetering ervan. 

In 2017 hebben we weer een aantal stappen gezet:

• we hebben alle risico’s opnieuw volledig beoordeeld 
en waar nodig aanvullende maatregelen genomen;

• ook hebben we de verslaglegging hiervan verbeterd, 
zodat het bestuur nog meer inzicht heeft in de 
risico’s en de tijdigheid en volledigheid van de 
beheersing ervan;

Begin 2018 zal de uitvoeringsorganisatie worden 
versterkt met een risicomanager die zal bijdragen aan 
de verdere verbetering en verdieping van ons integraal 
risicomanagement, zowel voor financiële als voor niet-
financiële risico’s.

In bijlage A. Risicomanagement: inrichting en 
benoeming risico’s vind je een uitvoerige beschrijving 
van ons systeem van risicomanagement en een 
overzicht van alle risico’s die wij op de voet volgen.

Een goed 
pensioen 
is eerlijk 
en echt

Jaarverslag 2017
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John zegt:
Beleggen met als doel 
om in de toekomst een 
waardevast pensioen 
te kunnen uitkeren kan 
niet zonder het nemen 
van risico’s.” 

Het is daarom van groot 
belang om deze risico’s te 
kennen en in voldoende mate 
te beheersen. Samen met de 
beheersing van de risico’s op 
het gebied van bijvoorbeeld 
IT, Informatiebeveiliging, 
Uitbesteding en onze 
administratieve processen 
is dit wat wij verstaan onder 
Risicomanagement. Onze 
deelnemers moeten hierop 
kunnen vertrouwen.”

“

“
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Samenvatting 
realisatie 
2017 en doel-
stellingen 2018
De strategie van Ahold Pensioenfonds is afgeleid van de 
geformuleerde missie en visie en wordt driejaarlijks vastgesteld. 
De volgende doelstellingen zijn geformuleerd rond het thema 
“Elke dag beter”.

Jaarverslag 2017
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Doelstellingen 2017

Thema’s
PENSIOEN & UITVOERING

BELEGGINGEN

GOVERNANCE, RISK EN COMPLIANCE

Initiatieven 2017 Realisatie 2017

Betere service 
aan klanten

Een optimaal 
balansbeheer- en 
beleggingsbeleid

Beter risico-
management

Verantwoord 
beleggen

Efficiënt 
bestuursmodel

Optimalisatie 
uitvoering

• Digitale informatieverstrekking aan 
pensioengerechtigden en deelnemers.

• Realisatie vernieuwde UPO 2017.
• Pensioenleeftijd naar 68 jaar inclusief 

omzetting van de opgebouwde aanspraken.
• Verdere vereenvoudigingen doorvoeren.
• Brede ontwikkeling van medewerkers.

• Opstarten van de ALM-studie met het 
vaststellen van de risicohouding en het 
beleggingsuniversum.

• Actualiseren investment beliefs en opstellen 
basisprincipes beloningsbeleid.

• Aanpassen van het collateral- en 
liquiditeitsmanagement in het kader van 
EMIR.

• Integratie van de obligatie- en 
renteswapportefeuille in één (LDI) mandaat.

• Inrichting en gebruik GRC tool. 
• Implementeren IRM dashboard. 
• Monitoren control issues.
• Update swot-analyse.
• Borgen continuïteit systemen & dataprivacy.

• Analyse van de klimaatrisico’s en de 
beleggingsmogelijkheden om deze risico’s te 
verminderen.

• Beleid aansluiten bij het aangepaste 
Sustainable Retailing beleid van Ahold 
Delhaize.

• Implementatie van een effectief opererend 
omgekeerd gemengd bestuursmodel.

• Het selecteren van een jongere als kandidaat 
voor het bestuur.

• Selectie en mogelijk transitie naar nieuwe 
bewaarbank.

• Optimaliseren contractmanagement. 
• Verbeteren project management.
• Verbeteren managementinformatie, 

waaronder externe benchmark rapportage.
• Verder optimaliseren van de werkprocessen 

voor de pensioenadministratie met behulp 
van workflowtooling.

• Doelstellingen zijn allemaal gerealiseerd, 
met uitzondering van de digitale 
informatieverstrekking aan deelnemers. 
Gedurende 2018 wordt gewerkt aan een 
nieuwe website en nieuwe Mijn omgeving, 
daarom is gewacht met verdere uitrol.

• De voorbereidingen voor de ALM studie 
begin 2018 zijn gestart met het vaststellen 
van de risicohouding en het opnieuw 
definiëren van de investment beliefs.

• Ahold Pensioenfonds is gereed om indien 
nodig geclearde renteswaps af te sluiten.

• Gedurende 2018 zal het liability driven 
investment (LDI) mandaat worden 
geïmplementeerd.

• De voortgang van het verder inrichten van 
het integraal risico management (IRM) 
framework wordt toegelicht in bijlage 
A. Risicomanagement: inrichting en 
benoeming risico’s

• Oriëntatie op het gebied van 
klimaatrisico’s in relatie tot het 
beleggingsbeleid in 2017 zal in 2018  
worden vertaald in beleid.

• In bijlage B. Governance & organisatie  
wordt de succesvolle implementatie van het 
omgekeerd gemengd bestuursmodel meer in 
detail toegelicht.

• De transitie van de bewaardiensten 
naar de nieuwe bewaarbank is succesvol 
afgerond.

• Contract- en projectmanagement zijn 
verder verbeterd.

• Het verbeteren van management-
informatie is gestart in 2017, maar zal ook 
gedurende 2018 veel aandacht krijgen.
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Doelstellingen 2018

Thema’s

PENSIOEN & UITVOERING

BELEGGINGEN

GOVERNANCE, RISK EN COMPLIANCE

Doelstellingen Initiatieven 2018

Betere service 
aan klanten

Een optimaal 
balansbeheer- en 
beleggingsbeleid

Professionele 
en effectieve 
aansturing

• Een hoge mate van klanttevredenheid
• Verbetering van de toegankelijkheid en 

effectiviteit van onze communicatie.
• Zichtbaarheid van het pensioenfonds 

vergroten (dit zorgt voor meer draagvlak  
en begrip).

• Het strategisch beleggings- en 
balansbeheerbeleid wordt vastgesteld en 
uitgevoerd op basis van de risicohouding 
van de belanghebbenden en de 
indexatiedoelstellingen.

• Er is sprake van een dynamisch en tactisch 
beleggingsbeleid dat rekening houdt met de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds en de 
kaders van het financieel risicomanagement.

• Financieel risicomanagement geeft inzicht 
in de financiële risico’s en draagt bij aan het 
bewust kunnen nemen van verantwoorde 
risico’s.

• Het verantwoord beleggingsbeleid van Ahold 
Pensioenfonds sluit aan bij het Sustainable 
Retailingbeleid van Ahold Delhaize.

• Het kostenniveau van de uitvoering, inclusief 
de kosten voor vermogensbeheer dient in 
evenwicht te staan met de doelmatigheid 
daarvan.

• De uitvoeringsorganisatie is een 
professionele organisatie die voldoet aan alle 
(toezichts-) eisen.

• Het pensioenfonds heeft een adequaat 
verandervermogen om goed voorbereid 
te zijn op toekomstige ontwikkelingen 
(toekomstbestendigheid).

• Een deskundig en slagvaardig bestuur waar 
de belangen van alle belanghebbenden 
evenwichtig worden afgewogen.

• Klanttevredenheidsonderzoek.
• Ontwikkelen nieuwe website, Mijn omgeving 

en digitale communicatie.
• Vernieuwen en aanpassen communicatie 

uitingen aan communicatiestrategie.

• Afronden ALM studie en op basis 
hiervan aanpassen van het strategisch 
beleggingsbeleid.

• Implementeren LDI mandaat.
• Evalueren en waar nodig aanpassen 

Dynamisch beleggingsbeleid.
• Verder uitbreiden en verbeteren financieel 

risicomanagement.
• Analyseren klimaatrisico’s en indien 

gewenst het beleggingsbeleid aanpassen 
om deze risico’s te beperken.

• Benchmarking van uitvoeringskosten 
en kosten vermogensbeheer verder 
toepassen.

• In kaart brengen van verschillende 
toekomstscenario’s en het toetsen van 
de toekomstbestendigheid van het 
pensioenfonds aan de hand hiervan.

• Selecteren van jongeren als kandidaat 
voor het bestuur en het VO.

Jaarverslag 2017
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft de 
jaarrekening van Ahold Pensioenfonds gecontroleerd. 
De goedkeurende controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant is opgenomen op pagina 
86.
 
Over de pensioen- en arbeidsongeschiktheids-
pensioenverplichtingen is een verklaring afgegeven 
door de certificerend actuaris (Towers Watson 
Netherlands B.V.). De technische voorzieningen zijn, 
overeenkomstig de beschreven berekeningsregels 
en uitgangspunten, als geheel bezien, toereikend 
vastgesteld.
 
De beleidsdekkingsgraad van Ahold Pensioenfonds 
op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad 
bij het vereist eigen vermogen, maar hoger dan 
de dekkingsgraad bij het minimaal vereist eigen 
vermogen.
 
De actuaris heeft voorts geconcludeerd dat de 
ontvangen pensioenpremie in 2017 toereikend was en 
dat het beleggingsbeleid in overeenstemming was met 
de Prudent Person regelgeving.
 
De verklaring van de actuaris is opgenomen op 
pagina 90.

Zaandam, 29 maart 2018
 
Chris Dik (voorzitter)
Sandra Hogeveen
Eric Huizing
Peter Lindenbergh
Klaas Miedema
Ton Nolet
Renate Pijst
John de Waal

Accountants- 
en actuariële 
controle
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Ton zegt:
Goed intern toezicht 
en duidelijke verant-
woording dragen samen 
bij aan het vertrouwen 
dat onze deelnemers 
hebben in de kwaliteit 
van het bestuur...”

...en daarmee in 
het beheer van hun 
pensioenen. In het nieuwe 
bestuursmodel hebben 
de niet-uitvoerende 
bestuurders meer tijd 
en aandacht voor beleid 
en toezicht. De instelling 
van een audit commissie 
heeft dit nog verder 
versterkt. De uitvoerende 
bestuurders staan nu meer 
dan ooit in hun kracht 
ten aanzien van de relatie 
tussen beleidsvorming en 
uitvoering.”

“

“
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Verslag Intern Toezicht 2017
Het niet uitvoerend bestuur (NUB) heeft in het kader van de 
interne toezichtsrol het jaar 2017 beoordeeld. De bevindingen 
en aanbevelingen van de visitatiecommissie over 2016 zijn 
meegenomen in dit toezicht. Onder het per 1 januari 2017 
opgezette bestuursmodel maakt het NUB integraal onderdeel 
uit van het bestuur van Ahold Pensioenfonds. Het NUB is 
daardoor nauw betrokken bij alle ontwikkelingen en is zo in 
staat om de initiatieven van het uitvoerend bestuur (UB) in 
de juiste context te plaatsen. Het NUB heeft zich in dit eerste 
jaar van het omgekeerd gemengd bestuursmodel nadrukkelijk 
gerealiseerd dat het houden van afstand ten opzichte van de 
uitvoerende taken van het UB cruciaal is. 

Het NUB heeft in vier afzonderlijke vergaderingen het functioneren van het 
UB en het procesmatige verloop van de bestuursvergadering geëvalueerd. 
Ook is onder begeleiding van een extern expert haar eigen functioneren 
beoordeeld. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in een verslag waarin 
concrete actiepunten voor verdere verbetering zijn opgenomen.

Voor de interne toezichtsrol verkrijgt het NUB informatie uit verschillende 
bronnen naast de reguliere bestuursvergaderingen: contacten buiten de 
vergadering met het UB, periodiek formeel en informeel overleg met het 
VO, contacten met de accountant en actuaris en in- en extern verzorgde 
trainingssessies en themabijeenkomsten. Een belangrijke rol spelen ook 
de auditcommissie (AC) en de beleggingsadviescommissie (BAC). Om de 
toegang tot de documenten van de verschillende organen optimaal te laten 
zijn, is dit jaar geïnvesteerd in een applicatie die het mogelijk maakt dat 
alle stukken digitaal en op elk gewenst moment beschikbaar zijn.

Jaarverslag 2017
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Belangrijke ontwikkelingen 
Het eerste jaar van het functioneren van het NUB 
is intensief geweest. Naast het wennen aan het 
omgekeerd gemengd bestuursmodel speelden er 
inhoudelijk ook een aantal belangrijke zaken. 

De beleidsdekkingsgraad per eind 2016 lag onder 
het niveau waarop bijstorting door de werkgever 
kan worden ingeroepen. Om de exacte uitwerking 
en hoogte van deze bijstorting vast te stellen, is eind 
2016 en in de eerste helft van 2017 een intensief 
proces gevolgd. Middels een aantal extra overleggen 
van het bestuur, deels samen met het VO, heeft het 
bestuur het mogelijk gemaakt dat tussen de Centrale 
Ondernemingsraad en de werkgever overeenstemming 
is bereikt over een bijstorting in 2017. Om dit proces 
in de toekomst effectiever te laten verlopen zijn 
actiepunten geformuleerd. Kernpunten zijn scherper 
geformuleerde artikelen in de uitvoeringsovereenkomst 
en meer geformaliseerd overleg met de werkgever.

Een van de belangrijke aandachtspunten is het werken 
aan de continuïteit en diversiteit van het bestuur. Veel 
tijd is gestoken in het opstellen van profielschetsen 
van de bestuursleden. Om kandidaten te vinden is 
zowel binnen de Ahold Delhaize organisatie als in 
samenwerking met een extern bureau een actief 
traject gestart. Met de toevoeging aan het NUB van 
Sandra Hogeveen en Ton Nolet heeft het NUB twee 
zeer goede professionals in haar midden.

Evenwichtige belangenafweging
Evenwichtig belangen afwegen is een van de kerntaken 
van het bestuur. Om dit te borgen is er veel aandacht 
voor het aantrekken van kwalitatief goede bestuurders. 
Ook het versterken van de diversiteit en verschillende 
achtergronden van bestuurders is hierbij cruciaal. Mede 
door het evalueren van de vergaderingen met hulp 
van een extern begeleider is een open, kritische en 
constructieve cultuur gecreëerd waarin de verschillende 
belangen kunnen worden ingebracht. De rol van een 
onafhankelijke voorzitter is hierbij van groot belang. 
Het NUB concludeert dat de evenwichtige 

belangenafweging goed tot zijn recht komt. Het 
bestuur kan meer doen om de gemaakte afwegingen 
in de documentatie te laten terugkomen.

Risicomanagement en 
uitbestedingsbeleid
Risicomanagement heeft de volle aandacht van het 
bestuur. Een aanbeveling vanuit De Nederlandsche 
Bank (DNB) en het intern toezicht om de tweedelijns 
risicicomanagementfunctie in te vullen met een 
risicomanager, die ook een rapportagelijn heeft naar 
de onafhankelijke voorzitter, het NUB en de AC, is 
opgevolgd. De nieuwe risicomanager is begin februari 
2018 gestart. 

Daarnaast is in 2017 een AC geïnstalleerd waarin 
risicomanagement een van de kerntaken is. Tevens 
wordt gewerkt aan een nieuwe rapportage waarin 
de verschillende risico’s periodiek worden beoordeeld. 
Ook de verschillende uitbestedingsrelaties worden 
regelmatig getoetst. Voorbeeld hiervan is dat de 
bewaarbank op basis van een zorgvuldig selectietraject 
is vervangen. De transitie naar de nieuwe bewaarbank 
wordt in 2018 afgerond. 

Ook is dit jaar vanuit DNB een onderzoek uitgevoerd 
naar het vermogensbeheer door Ahold Pensioenfonds. 
De algemene conclusie was bevredigend. De uit het 
onderzoek volgende aanbevelingen worden in 2018 
opgevolgd. Voorbeeld hiervan is het laten opstellen 
van de risicoparagraaf bij investeringsvoorstellen 
door de risicomanager en niet meer door de afdeling 
beleggingen.

Vooral in de cultuur van alle medewerkers van het 
pensioenfonds ligt de sleutel om alle procedures en 
de controls hierop correct te laten verlopen. Het 
NUB constateert dat het UB en de medewerkers zich 
hiervan bewust zijn. Dit is aantoonbaar in de uitingen 
van het UB, de verschillende trainingen en het werken 
aan een open cultuur waarin elkaar aanspreken als 
vanzelfsprekend wordt ervaren. 
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Het NUB is van mening dat het risicomanagement en 
de risicobeheersing op orde zijn.

Algemeen oordeel van het intern 
toezicht en aanbevelingen
De uitvoering van de pensioenregeling is in 2017 goed 
verlopen. De professionaliteit van de medewerkers 
van de uitvoeringsorganisatie ligt op een hoog 
niveau, wat maakt dat het UB zich kan richten op 
de meer beleidsmatige aspecten. Daarnaast zijn de 
voorbereiding van beleid, de kwaliteit en tijdigheid van 
de documentatie en de onderlinge contacten in het UB 
goed. 

Het pensioenfonds voldoet met uitzondering van norm 
60 en 68 aan alle normen uit de Code Pensioenfondsen.

Uiteraard zijn er altijd mogelijkheden tot verbetering. 
In een uitgebreid verslag van het intern toezicht zijn 
meerdere aanbevelingen opgenomen. De voornaamste 
zijn: 

• verder borgen van het omgekeerd gemengd 
bestuursmodel en het verder versterken van de 
onderlinge band en vertrouwen door training en 
evaluatie van overleggen;

• discipline bij agendavoering en evaluatie na de 
vergadering;

• informele en formele contacten binnen de Ahold 
Delhaize organisatie (Centrale ondernemingsraad, 
werkgever) aanhalen en versterken.

Zaandam, 29 maart 2018

Chris Dik (voorzitter) 
Sandra Hogeveen
Peter Lindenbergh
Klaas Miedema 
Ton Nolet

Jaarverslag 2017
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Als verantwoordingsorgaan (VO) zien wij erop toe dat bij het pensioenfonds 
goed wordt gezorgd voor het pensioen van jou en je (oud)collega’s. 
Daarvoor hebben we een aantal wettelijke bevoegdheden, zoals het 
adviseren en controleren van het bestuur. Wij waarderen de manier waarop 
wij die taken bij ons pensioenfonds kunnen uitvoeren. We hebben toegang 
tot alle benodigde informatie. Het bestuur heeft de goede gewoonte 
ons al in een vroeg stadium te betrekken bij alles wat er speelt bij het 
pensioenfonds en geeft volop ruimte voor onze kritische inbreng. Dat zorgt 
ervoor dat we ons herkennen in de uiteindelijke besluitvorming.

Ook in 2017 was weer sprake van een constructieve samenwerking met het 
bestuur. Voor ons was het een bijzonder jaar vanwege de nieuwe inrichting 
van de bestuurlijke organisatie. Onze eerste ervaringen zijn positief. De 
samenwerking tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden en 
het feit dat het toezicht voor een deel ook binnen het bestuur is geregeld, 
maakt het bestuur slagvaardiger. Ook de auditcommissie (AC), die het 
niet uitvoerend bestuur (NUB) op belangrijke gebieden ondersteunt, heeft 
meerwaarde. Onze rol is hetzelfde gebleven, maar we hebben ervaren dat 
we in de nieuwe opzet nog kortere lijnen hebben met het bestuur. Dat is 
een goede zaak.

In 2017 zijn we weer betrokken geweest bij alle belangrijke zaken die bij het 
pensioenfonds speelden. Veel aandacht is uitgegaan naar: 

• de discussie over de bijstorting door de werkgever in verband met de te 
lage beleidsdekkingsgraad van eind 2016;

• de voorbereiding op de nieuwe ALM-studie die in 2018 plaatsvindt;
• de verdere professionalisering van het risicomanagement bij het 

pensioenfonds;
• verantwoord beleggen; 
• de verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar in 2018;
• de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel;
• de verdere verbetering van de communicatie van het pensioenfonds met 

alle belanghebbenden.

Het VO speelt een belangrijke 
rol in het toezicht bij ons 
pensioenfonds. Het VO 
ziet namelijk toe op het 
functioneren van het bestuur, de 
besluitvorming en de evenwichtige 
belangenbehartiging. In het 
VO zitten vertegenwoordigers 
van de werknemers, de 
pensioengerechtigden en 
de werkgever. In bijlage B. 
Governance & organisatie 
lees je wie wij zijn.

Jaarverslag 2017
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We hebben in 2017 ook veel gedaan aan de verdere ontwikkeling van ons eigen 
functioneren als VO. In dat kader is contact gezocht met verantwoordingsorganen 
van andere pensioenfondsen. Ook hebben er studiedagen plaatsgevonden. Verder 
hebben ook wij, net als het bestuur, ons anders georganiseerd. In het verleden 
hielden wij ons in gelijke mate bezig met de diverse beleidsterreinen. Nu hebben 
we drie teams gevormd die zich extra verdiepen in een van de volgende drie 
aandachtsgebieden: financieel management, risicobeheersing en algemene zaken 
(daaronder valt bijvoorbeeld de pensioenregeling). Dit geeft ons de mogelijkheid onze 
kennis te vergroten en efficiënter te werk te gaan. 

We danken het bestuur en de uitvoeringsorganisatie voor de goede samenwerking in 
2017 en zien vol vertrouwen uit naar de voortzetting daarvan in 2018.

Oordeel jaarverslag
Gezien de inhoud van de verstrekte documenten, de in de vergaderingen gegeven 
toelichting en de antwoorden op aanvullende vragen is het VO van oordeel dat het 
bestuur de aan haar toebedeelde taken naar behoren heeft uitgevoerd en daarbij een 
evenwichtig beleid heeft gevoerd. 

Zaandam, 29 maart 2018 

Barbara van der Zanden-Sandtke (voorzitter)
Ruud Beumer
Jan Wytze van Boven
Krista Groen-Meijns
Hendrik Jan Roel
Franz van Vlaanderen
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Renate zegt:
De deelnemer 
moet zeker 
kunnen zijn dat 
zijn pensioen in 
goede handen is.” 

Als uitvoerder van een 
van de belangrijkste 
arbeidsvoorwaarden van 
Ahold Delhaize zorgen wij 
niet alleen dat pensioenen 
vlekkeloos worden 
geadministreerd en tijdig 
worden uitbetaald. Wij letten 
ook scherp op de kosten. Wij 
hebben  geen winstoogmerk. 
De deelnemer moet zeker 
kunnen zijn dat zijn pensioen 
in goede handen is.”

“

“
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Balans
(x € 1.000 na resultaatbestemming)

Activa

Passiva

Beleggingen 31/12/17 31/12/16

Vastgoed 157.927 152.055 

Aandelen 983.836 994.612 

Alternatieve beleggingen 88.979 97.256 

Vastrentende waarden 3.047.536 2.778.491 

Leningen op schuldbekentenis 7.931 8.425 

Deposito's 321.508 325.970 

Derivaten 13 26.227 166.495 

6 4.633.944 4.523.304 

Lopende interest 6 44.902 47.540 

Vorderingen en overlopende activa 7 2.433 3.427 

Liquide middelen  8 70.648 117.150 

4.751.927 4.691.421 

Stichtingskapitaal en reserves 31/12/17 31/12/16

Stichtingskapitaal 0 0 

Algemene reserve 473.574 274.703 

9 473.574 274.703 

Technische voorzieningen

Voorziening pensioenverplichtingen 4.045.665 3.915.548 

Voorziening arbeidsongeschiktheidspensioen 43.784 47.031 

Voorziening toekomstige pensioenopbouw bij 54.396 54.396 

arbeidsongeschiktheid

10 4.143.845 4.016.975 

Langlopende schulden 11 0 138.855 

Derivaten 13 123.893 212.531 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 12 10.615 48.357 

4.751.927 4.691.421
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Staat van baten en lasten
(x € 1.000)

Baten

Lasten

2017 2016

Bijdragen van werkgever en werknemers 15 298.020 132.790 

Beleggingsopbrengsten 16 120.956 403.054 

Overige opbrengsten 17 112 114 

Totaal baten 419.088 535.958 

2017 2016

Pensioenuitkeringen en afkopen 18 87.669 85.669 

Pensioenuitvoeringskosten 19 5.870 5.332 

Mutatie voorziening pensioenverplichtingen 10

Pensioenopbouw 128.322 111.056 

Indexering en overige toeslagen 9 0 

Rentemutatie -9.012 -2.181 

Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen en 
pensioenuitvoeringskosten -90.815 -88.317

Wijziging marktrente -56.928 386.379 

Wijziging actuariële uitgangspunten 0 20.901 

Wijziging uit hoofde van waardeoverdrachten 1.166 1.297 

Toekenning uit hoofde van Overgangsregeling 2006 148.332 11.817 

Reglementswijzigingen 10.156 0 

Overige mutaties -4.360 -9.880 

Saldo van waardeoverdrachten 20 -1.216 -1.256 

Overige lasten 21 1.024 2.256 

Totaal lasten 220.217 523.073 

Saldo van baten en lasten 198.871 12.885 

Resultaatbestemming 2017 2016

(Mutatie) Algemene reserve 22 198.871 12.885 
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Overzicht kasstromen
(x € 1.000)

Kasstroom pensioenactiviteiten 2017 2016

Ontvangen bijdragen werkgever en werknemers 160.243 137.901

Ontvangen pensioenoverdrachten 4.146 3.131

Betaalde pensioenuitkeringen en afkopen -85.931 -87.932

Betaalde pensioenoverdrachten -2.194 -1.629

Betaalde pensioenuitvoeringskosten -4.048 -5.554

Betaalde overige lasten -943 -1.560

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten 71.273 44.357

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten 

Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 132.208 123.397

Aankoop beleggingen -1.812.959 -1.940.264

Verkopen en aflossingen van beleggingen 1.565.035 1.795.807

Betaalde kosten vermogensbeheer -2.059 -1.844

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten -117.775 -22.904

Kasstroom -46.502 21.453

Liquide middelen begin van het jaar 117.150 95.697

Liquide middelen einde van het jaar 8 70.648 117.150
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1. Algemene toelichting

1.1 Activiteiten 
In de jaarrekening zijn de cijfers opgenomen van 
Ahold Pensioenfonds, statutair gevestigd aan de 
Provincialeweg 11 te Zaandam en ingeschreven in 
de Kamer van Koophandel onder registratienummer 
41231396. Het doel van Ahold Pensioenfonds is het 
nu en in de toekomst verstrekken van uitkeringen 
aan gepensioneerden en nabestaanden ter zake 
van ouderdom en overlijden. Tevens verstrekt Ahold 
Pensioenfonds uitkeringen aan arbeidsongeschikte 
deelnemers. Het pensioenfonds voert de Nederlandse 
pensioenregelingen uit van Ahold Delhaize. 

2. Algemene grondslagen

2.1 Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in euro. De jaarrekening 
is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 
2 Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder 
Richtlijn 610, Pensioenfondsen. Alle beleggingen zijn 
voor rekening en risico van Ahold Pensioenfonds, met 
uitzondering van de beleggingen die verband houden 
met de uitvoering van Overgangsregeling 2006, zoals 
onderstaand toegelicht.

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, 
vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs. De 
beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde. 
In de balans en de staat van baten en lasten zijn 
referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar 
de toelichting. 
 
2.2 Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
het voorgaande jaar, met uitzondering van toegepaste 
schattingswijzigingen zoals opgenomen in paragraaf 
“schattingswijzigingen”.

Toelichting balans en 
staat van baten en lasten

Schattingswijziging
In het verslagjaar zijn de aannames voor de voorziening 
pensioenverplichtingen aangepast in verband met:

• De pensioenleeftijd is met ingang van 1 januari 
2018 verhoogd naar 68 jaar. De tot dat moment 
opgebouwde aanspraken op ouderdoms- en 
alleenstaandenpensioen zijn collectief geconverteerd 
van 67 naar 68 jaar.

• De wijziging in de bepaling van de 
overlijdensuitkering in de pensioenregeling 2018.

Deze effecten zijn in de staat van baten en lasten 
van 2017 verwerkt. Ze zijn opgenomen onder de post 
‘reglementswijzigingen’, ad € 10 miljoen negatief, in 
het verloop van de voorzieningen (zie toelichting 10 
Technische voorzieningen).

2.3 Schattingen en veronderstellingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het 
opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van 
Ahold Pensioenfonds zich verschillende oordelen en 
maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor 
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien 
het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten. 

2.4 Opname van actief, verplichting, bate of 
last 
Een actief wordt opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar Ahold Pensioenfonds zullen 
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in 
de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk 
is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan 
met een uitstroom van middelen en de omvang 
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.  Baten worden in de staat van baten en 
lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van 
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het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermeerdering van een actief of een vermindering van 
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 
worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een 
vermindering van een actief of een vermeerdering van 
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

2.5 Vreemde valuta 
De jaarrekening is opgesteld in euro. Bedragen in 
vreemde valuta worden omgerekend tegen de per 
balansdatum geldende wisselkoersen. Transacties 
in vreemde valuta tijdens de verslagperiode worden 
omgerekend tegen de koers die geldt op de datum van 
de transactie. Koersverschillen die voortvloeien uit de 
omrekening per balansdatum en het moment van de 
transactie worden opgenomen in de staat van baten 
en lasten. 

2.6 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen 
aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis 
kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen 
worden aangemerkt als verbonden partij. Ook 
de statutaire uitvoerende bestuursleden, andere 
sleutelfunctionarissen in het management van Ahold 
Pensioenfonds en nauwe verwanten zijn verbonden 
partijen.

2.7 Overgangsregeling 2006 
Overgangsregeling 2006, die in het Pensioenreglement 
2006 was geïntroduceerd naar aanleiding van de 
Wet VPL, werd uitgevoerd voor rekening en risico 
van de werkgever. De ontvangen premies werden 
aangehouden als langlopende schuld. De regeling was 
afgesplitst van het vermogen van Ahold Pensioenfonds, 
had een eigen beleggingsbeleid en werd niet 
betrokken in de berekening van de dekkingsgraad. 
De gelden dienden uitsluitend ter financiering 

van de koopsommen voor de onvoorwaardelijke 
pensioenaanspraken conform Overgangsregeling 
2006. De werkgever had richtlijnen opgesteld met 
betrekking tot de wijze waarop Ahold Pensioenfonds 
de gelden belegde. De richtlijnen waren opgesteld 
met inachtneming van de voorwaarden die worden 
gesteld aan het op prudente wijze beleggen van 
(pensioen)gelden. Het beleggingsrisico en de eventueel 
daarmee verband houdende toekomstige tekorten en 
overschotten kwamen voor rekening van de werkgever.

In het boekjaar 2017 is de premiebetaling van 
deze regeling beëindigd en zijn de resterende 
voorwaardelijke aanspraken collectief ingekocht. Voor 
deelnemers die ziek zijn of arbeidsongeschikt blijven de 
voorwaardelijke aanspraken nog wel gehandhaafd. Ze 
maken per einde boekjaar 2017 volledig onderdeel uit 
van de Voorziening Pensioenverplichtingen. 

3. Grondslagen voor waardering van 
activa en passiva

3.1 Beleggingen voor rekening en risico 
van het pensioenfonds 

Methodiek bepaling marktwaarde
Bij de waardering van de beleggingen van de stichting 
is voor het grootste deel gebruik gemaakt van 
marktnoteringen, met uitzondering van leningen 
op schuldbekentenis, alternatieve beleggingen, 
en niet-beursgenoteerd vastgoed die op basis van 
waarderingsmodellen en -technieken zijn gewaardeerd.

Vastgoed Onder vastgoed vallen de participaties 
in vastgoedbeleggingsmaatschappijen en 
vastgoedinvesteringen die via een fonds worden 
gehouden. Beursgenoteerde participaties in 
vastgoedbeleggingsmaatschappijen worden 
gewaardeerd op marktwaarde, zijnde de beurswaarde 
per balansdatum. Niet-beursgenoteerde participaties 
worden gewaardeerd tegen de laatst gerapporteerde 
intrinsieke waarde. 
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Aandelen Beursgenoteerde aandelen en participaties 
in beleggingsinstellingen worden gewaardeerd op 
marktwaarde, zijnde de beurswaarde per balansdatum, 
waarbij de koers van de beurs wordt gekozen waarop 
het aandeel het meest wordt verhandeld. Worden 
aandelen verkregen uit een zogenoemd keuzedividend, 
dan wordt het keuzebedrag in contanten beschouwd 
als inkomsten uit beleggingen. De marktwaarde van 
niet-beursgenoteerde aandelen en participaties in 
beleggingsinstellingen is gebaseerd op het aandeel dat 
Ahold Pensioenfonds heeft in het eigen vermogen van 
het niet-beursgenoteerde aandeel per balansdatum.

Vastrentende waarden en deposito’s Beursgenoteerde 
vastrentende waarden, deposito’s en participaties 
in beleggingsinstellingen –zijn gewaardeerd op 
marktwaarde, zijnde de beurswaarde per balansdatum. 
De waarde van niet-beursgenoteerde participaties in 
beleggingsinstellingen is gebaseerd op de intrinsieke 
waarde van de participatie. 

De lopende interest op vastrentende waarden wordt 
apart gepresenteerd onder 6. Beleggingen.

Leningen op schuldbekentenis worden gewaardeerd 
tegen de contante waarde van toekomstige termijnen 
van rente en aflossing en exclusief lopende rente. 
Bepaling van de contante waarde gebeurt op basis van 
een rekenrente die gelijk is aan de geldende marktrente 
van soortgelijke leningen met een gelijke looptijd. 

Derivaten Ahold Pensioenfonds gebruikt derivaten 
in de vorm van valutacontracten en renteswaps. De 
valutacontracten worden gewaardeerd tegen de netto 
contante waarde van de toekomstige contractuele 
koersen onder aftrek van de termijnkoersen per 
balansdatum. De renteswaps zijn gewaardeerd 
tegen de netto contante waarde van de toekomstige 
cashflows tegen de rentetarieven die gelden per 
balansdatum op basis van de “zero coupon curve”. 
Deze waarde is een neutrale benadering van de waarde 
van de contracten op balansdatum. Derivaten met een 
negatieve waarde worden gepresenteerd als schuld. 

In de verloopstaten betreffende derivaten zijn de 
aan- en verkopen van derivaten alsmede de resultaten 
hierop gesaldeerd weergegeven. 

Overige beleggingen Onder beleggingen in de rubriek 
‘Alternatieve beleggingen’ vallen beleggingen die niet 
in de andere categorieën thuishoren. Het gaat veelal 
om niet-beursgenoteerde beleggingen als private 
equity-fondsen en mezzanine beleggingsstructuren.
Deze beleggingen worden gewaardeerd tegen de laatst 
gerapporteerde intrinsieke waarde. 

Uitgeleende effecten zijn opgenomen tegen 
beurswaarden onder de respectievelijke categorieën, 
indien het economisch belang van deze effecten bij 
Ahold Pensioenfonds blijft berusten. 

Ontvangen onderpand waarvan het economisch 
belang niet bij Ahold Pensioenfonds rust, wordt niet 
op de balans opgenomen. Hypothecaire leningen, 
deposito’s en kasgeldleningen zijn opgenomen tegen 
nominale waarde, waar nodig onder aftrek van 
eventuele voorzieningen voor oninbaarheid. 

3.2 Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd 
tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 
gewoonlijk de nominale waarde. Na eerste verwerking 
zijn vorderingen gewaardeerd op geamortiseerde 
kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen 
sprake is van transactiekosten) onder aftrek van 
eventuele bijzondere waardeverminderingen, indien 
sprake is van oninbaarheid.

3.3 Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Onder liquide middelen zijn 
opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk 
opeisbaar zijn dan wel een looptijd korter dan 12 
maanden hebben. Zij worden onderscheiden van 
tegoeden in verband met beleggingstransacties. 
Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties 
worden gepresenteerd onder de beleggingen. 
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Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. 

3.4 Stichting kapitaal en reserve 
Stichtingskapitaal en reserves zijn bepaald door 
het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten 
en posten van het vreemd vermogen, inclusief 
de voorziening pensioenverplichtingen voor risico 
van het pensioenfonds en overige technische 
voorzieningen, volgens de van toepassing zijnde 
waarderingsgrondslagen in de balans zijn opgenomen.

3.5 Technische voorzieningen
De technische voorzieningen voor risico van Ahold 
Pensioenfonds worden gewaardeerd op actuele waarde 
(marktwaarde). De actuele waarde wordt bepaald op 
basis van de contante waarde van de beste inschatting 
van toekomstige kasstromen die samenhangen met 
de op balansdatum onvoorwaardelijke (pensioen)
verplichtingen. Bij de berekening van de technische 
voorzieningen is uitgegaan van de op de balansdatum 
geldende reglementen en van de over de verstreken 
deelnemersjaren verworven aanspraken. De technische 
voorzieningen worden berekend op basis van bepaalde 
actuariële en economische uitgangspunten. 

De voorziening pensioenverplichtingen is onder te 
verdelen in:

• Voorziening pensioenverplichtingen;
• Arbeidsongeschiktheidspensioen;
• Toekomstige pensioenopbouw bij 

arbeidsongeschiktheid.

Voorziening pensioenverplichtingen
De voorziening pensioenverlichtingen omvat de 
volgende pensioenen:

• Ouderdomspensioen;
• Partnerpensioen;
• Wezenpensioen;
• Pensioen uit Overgangsregeling 2006.

Interest Conform de door De Nederlandsche Bank 
gepubliceerde nominale rentetermijnstructuur per 
einde van het betreffende boekjaar (volgens Ultimate 
Forward Rate ((UFR) methodiek).

Sterfte Als basis worden de Prognosetafels 2016 (AG-
tafels) zonder leeftijdsterugstellingen gehanteerd. De 
genoemde tafels zijn per leeftijd gecorrigeerd met de 
voor Ahold Pensioenfonds-specifieke ervaringssterfte, 
zoals vastgesteld op basis van het ‘Willis Towers Watson 
Ervaringssterftemodel 2016‘. De ervaringssterfte is 
gedifferentieerd naar hoofdverzekerden en 
medeverzekerden.

Partnerfrequenties Voor deelnemers van wie het 
partnerpensioen nog niet is ingegaan, vindt reservering 
voor latent partnerpensioen plaats volgens het systeem 
van onbepaalde partner, waarbij wordt uitgegaan van 
Ahold Pensioenfonds specifieke partnerfrequenties.

In verband met de mogelijkheid tot uitruil van 
partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen is op 
leeftijd 68 (de pensioenleeftijd) de partnerfrequentie 
op 100% verondersteld. Per einde boekjaar 2016 was de 
partnerfrequentie 100% op leeftijd 67.

Na de pensioendatum worden geen partnerfrequenties 
meer in aanmerking genomen.
Voor deelnemers met een ingegane uitkering is de 
werkelijke burgerlijke staat bepalend.

Uitkeringen De uitkeringen zijn postnumerando 
betaalbaar in 13 termijnen verondersteld.

Leeftijden Er wordt uitgegaan van de werkelijke leeftijd 
in maanden nauwkeurig. Het leeftijdsverschil tussen 
man en vrouw is op 3 jaar gesteld (man ouder dan 
vrouw). 
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Opslag voor wezenpensioen In de koopsom voor 
latent partnerpensioen tot de pensioendatum wordt 
een opslag van 2% voor zowel mannen als vrouwen 
gelegd. Na de pensioendatum wordt er niet meer voor 
wezenpensioen gereserveerd.

Excassokosten De excassokosten bedragen 3%.

Voorwaardelijke indexering De door het bestuur tot 
en met 31 december van het betreffende boekjaar 
verleende indexeringen (indien van toepassing) worden 
meegenomen in de bepaling van de voorziening. Ook 
in het vooruitzicht gestelde indexering per 1 januari van 
het nieuwe boekjaar (indien van toepassing), waarover 
in het huidige boekjaar door het bestuur is besloten, 
wordt in de bepaling van de voorziening meegenomen. 

Arbeidsongeschiktheidspensioenen
De hiervoor beschreven grondslagen voor de 
voorziening pensioenverplichtingen zijn eveneens van 
toepassing op arbeidsongeschiktheidspensioenen voor 
zover deze hieronder niet worden beschreven.

Onvoorwaardelijke indexering Voor WAO-gerechtigden:
er werd tot 2016 rekening gehouden met een vaste 
indexering van 3%. Per 1 januari 2017 is dit omgezet in 
een voorwaardelijke (reguliere) indexering. De WAO-
gerechtigden zijn gecompenseerd voor dit verschil, door 
eenmalig de WAO-uitkeringen te verhogen. 

Revalidering Er wordt geen rekening gehouden 
met de kans op revalidering voor wat betreft 
ingegane uitkeringen. Voor latente WGA-
arbeidsongeschiktheidspensioenen worden de volgende 
veronderstellingen gehanteerd:

Volledig arbeidsongeschikten:
• De kans dat een volledig arbeidsongeschikte alsnog 

gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, is gesteld op 
33,3%;

• De arbeidsongeschiktheidsgraad bedraagt in alle 
gevallen 50%;

• De kans om daadwerkelijk een WGA-uitkering te 
krijgen bedraagt 80%.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten:
• Er wordt uitgegaan van de feitelijke 

arbeidsongeschiktheidsgraad;
• De kans om daadwerkelijk een WGA-uitkering          

te krijgen, bedraagt 80%.

Wachttijdreserve Ter dekking van de toekomstige 
schadelast als gevolg van arbeidsongeschiktheid 
van de op de balansdatum reeds zieke deelnemers 
worden twee jaarpremies ten behoeve van 
arbeidsongeschiktheidspensioenen gereserveerd.

Toekomstige pensioenopbouw bij
arbeidsongeschiktheid
De hiervoor beschreven grondslagen voor de 
voorziening pensioenverplichtingen zijn eveneens 
van toepassing op toekomstige pensioenopbouw bij 
arbeidsongeschiktheid voor zover deze hieronder niet 
worden beschreven.

Revalidering Er wordt geen rekening gehouden met de 
kans op revalidering.

Wachttijdreserve Ter dekking van de toekomstige 
schadelast als gevolg van arbeidsongeschiktheid van 
de op de balansdatum reeds zieke deelnemers worden 
twee jaarpremies ten behoeve van toekomstige 
pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 
gereserveerd.
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3.6 Langlopende schuld 
Verplichting Overgangsregeling 2006 Deze verplichting 
is gevormd om het batig saldo te reserveren 
van de ontvangen premies ter financiering van 
Overgangsregeling 2006, de beleggingsrendementen 
hierop en de onttrekkingen ten behoeve van ingekochte 
pensioenaanspraken. De stand van deze verplichting 
weerspiegelt het bedrag dat feitelijk voor rekening en 
risico van de werkgever is belegd op balansdatum. 
Gedurende 2017 is deze schuld komen te vervallen in 
verband met de affinanciering van deze regeling.

3.7 Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
Kortlopende schulden en overlopende passiva zijn 
bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. 
Na eerste verwerking zijn schulden gewaardeerd op 
geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale 
waarde indien geen sprake is van transactiekosten).

4. Grondslagen voor bepaling  
van het resultaat

4.1 Algemeen 
De in de staat van baten en lasten opgenomen posten 
zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans 
gehanteerde waarderingsgrondslagen voor beleggingen 
en de voorziening pensioenverplichtingen. Zowel 
gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten worden 
rechtstreeks verantwoord in het resultaat. 

4.2 Premiebijdragen 
Onder premiebijdragen van werkgevers en werknemers 
worden verstaan de aan Ahold Delhaize in rekening 
gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het 
verslagjaar verzekerde pensioenen onder aftrek van 
kortingen. Premies zijn toegerekend aan de periode 
waarop ze betrekking hebben. Extra stortingen 
en opslagen op de premie zijn eveneens als 
premiebijdragen verantwoord.

4.3 Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of 
omrekening van monetaire posten worden in de winst-
en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich 
voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

4.4 Beleggingsresultaten
Indirecte beleggingsopbrengsten Onder de indirecte 
beleggingsopbrengsten worden verstaan de 
gerealiseerde en ongerealiseerde waardewijzigingen 
en valutaresultaten. In de jaarrekening wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde 
en ongerealiseerde waardeveranderingen van 
beleggingen. Alle waardeveranderingen van 
beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden 
als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en 
lasten opgenomen. (In)directe beleggingsopbrengsten 
zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking 
hebben.

Directe beleggingsopbrengsten Onder de directe 
beleggingsopbrengsten worden in dit verband verstaan 
de rentebaten en -lasten, dividenden, huuropbrengsten 
en soortgelijke opbrengsten.

Dividend wordt verantwoord op het moment van 
betaalbaarstelling.

Kosten vermogensbeheer Onder kosten van 
vermogensbeheer worden zowel de externe als de 
daaraan toegerekende interne kosten verstaan. 

4.5 Pensioenuitkeringen
De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers 
uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De 
pensioenuitkeringen zijn berekend op actuariële 
grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben.

4.6 Pensioenuitvoeringskosten
De pensioenuitvoeringskosten zijn toegerekend aan de 
periode waarop ze betrekking hebben.
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4.7 Mutatie voorziening 
pensioenverplichtingen
Pensioenopbouw Bij de pensioenopbouw zijn 
aanspraken en rechten over het boekjaar gewaardeerd 
naar het niveau dat zij op balansdatum hebben.

Indexering Bij de waardering van de 
pensioenverplichting wordt de verleende indexering in 
het boekjaar meegenomen. Indien na balansdatum 
besluiten tot indexering worden genomen, worden deze 
toegelicht als gebeurtenis na balansdatum.

Rentetoevoeging De rentetoevoeging wordt 
berekend over de beginstand van de voorziening 
pensioenverplichtingen en de mutaties hierin 
gedurende het jaar.

Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen en 
pensioenuitvoeringskosten Deze post betreft de vrijval 
ten behoeve van de financiering van de kosten en 
uitkeringen van het verslagjaar. 

Wijziging marktrente Jaarlijks wordt per 31 december 
de voorziening herrekend op basis van de door DNB 
gepubliceerde rentetermijnstructuur inclusief UFR. De 
mutatie van de voorziening wordt verantwoord onder 
het hoofd wijziging marktrente.

Wijziging uit hoofde van waardeoverdrachten De 
wijziging uit hoofde van waardeoverdrachten bevat 
het saldo van overgenomen dan wel overgedragen 
pensioenvoorzieningen.

Toekenningen uit hoofde van Overgangsregeling 2006 
De toekenning betreft het onvoorwaardelijk worden 
van de voorwaardelijke overgangsrechten waarmee de 
voorziening pensioenverplichtingen toeneemt.

Reglementswijzigingen Mutaties in de 
pensioenverplichting als gevolg van 
reglementswijzigingen.

Overige mutaties De overige mutaties hebben met 
name betrekking op wijzigingen in de voorziening als 
gevolg van arbeidsongeschiktheid, levenskansen en 
pensioeningangen.

4.8 Saldo van waardeoverdrachten
De post saldo van waardeoverdrachten bevat het saldo 
van geldbedragen uit hoofde van overgenomen dan 
wel overgedragen pensioenverplichtingen. 

4.9 Overige baten en lasten
Overige baten en lasten zijn toegerekend aan de 
periode waarop ze betrekking hebben.

5. Grondslagen kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe 
methode. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
de pensioenactiviteiten en de beleggingsactiviteiten. 
De overige activiteiten worden opgenomen in de 
pensioenactiviteiten. 

Onder de aan- en verkopen en aflossingen van 
beleggingen zijn de verlengingen van deposito’s 
alsmede de mutaties in de derivatenposities gesaldeerd 
opgenomen.
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Toelichting balans 
(x € 1.000)

Beleggingen boekjaar 2017 01/01/17 Investeringen
Des-

investeringen

Indirecte 

beleggings-

opbrengsten

31/12/17

Vastgoed (1) 152.055 36.970 -18.099 -12.999 157.927 

Aandelen 994.612 169.744 -258.863 78.343 983.836 

Alternatieve beleggingen 97.256 0 -23.988 15.711 88.979 

Vastrentende waarden (2) 2.778.491 1.456.917 -1.068.382 -119.490 3.047.536 

Leningen op schuldbekentenis 8.425 0 -254 -240 7.931 

Deposito's 325.970 313.330 -316.738 -1.054 321.508 

Bonds future 0 0 7.925 -7.925 0 

Derivaten valutacontracten -36.870 0 -91.424 154.521 26.227 

Derivaten renteswaps -9.166 0 -80 -114.647 -123.893 

Totaal (3) 4.310.773 1.976.961 -1.769.903 -7.780 4.510.051 

Derivaten met een negatieve 
waarde opgenomen onder passiva 212.531 123.893 

Netto positie beleggingen 
opgenomen onder activa 4.523.304 4.633.944 

6. Beleggingen 

* 91% van de beleggingen zijn beursgenoteerd.
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Beleggingen boekjaar 2016 01/01/16 Investeringen
Des-

investeringen

Indirecte 

beleggings-

opbrengsten

31/12/16

Vastgoed (1) 204.584 9.457 -63.679 1.693 152.055 

Aandelen 755.247 428.474 -238.642 49.533 994.612 

Alternatieve beleggingen 104.897 16.148 -25.038 1.249 97.256 

Vastrentende waarden (2) 2.672.998 1.054.627 -1.045.212 96.078 2.778.491 

Leningen op schuldbekentenis 8.459 0 -276 242 8.425 

Deposito's 34.282 471.560 -178.896 -976 325.970 

Bonds future 0 0 -756 756 0 

Derivaten valutacontracten -15.271 0 -6.492 -15.107 -36.870 

Derivaten renteswaps 74.607 0 -236.823 153.050 -9.166 

Totaal (3) 3.839.803 1.980.266 -1.795.814 286.518 4.310.773 

Derivaten met een negatieve waar-
de opgenomen onder passiva 121.121 212.531 

Netto positie beleggingen 
opgenomen onder activa 3.960.924 4.523.304 

* 92% van de beleggingen zijn beursgenoteerd.

1) Vastgoed betreft indirecte vastgoedbeleggingen, zijnde participaties in beleggingsinstellingen 
die beleggen in vastgoed. 

2) Vastrentende waarden omvatten staats-, bedrijfs-, high yield, opkomende markten obligaties 
en hypotheken. In onze managementinformatie zijn high yield en opkomende markten 
obligaties onderdeel van de zakelijke waarden. Hiervoor is gekozen vanwege het risicoprofiel 
van deze beleggingen.

3) De beleggingen waren in 2016 inclusief € 125,7 miljoen staatsobligaties welke werden 
aangehouden in het kader van de uitvoering van Overgangsregeling 2006.
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  31-12-2017   31-12-2016 

Obligaties bedrijven 5,7 5,3 

Obligaties staat 7,5 7,2 

Hypotheken 8,5 8,2 

Totale afdekking* 12,4 13,9 

Verplichtingen 22,4 23,1 

Percentage afgedekt van verplichtingen 61% 60%

* 78% (2016: 83%) van de rentegevoeligheid van de totale afdekking is afkomstig van de rentederivaten.

De gemiddelde duration van de portefeuille bedraagt 12,4 jaar (2016: 13,9 jaar) en is 
als volgt verdeeld:

De post lopende interest op vastrentende beleggingen, deposito’s en rentederivaten is 
ultimo 2017 € 44,9 miljoen (2016: € 47,5 miljoen). Deze bevatte in 2016 € 2,1 miljoen 
welke aangehouden wordt ten behoeve van de uitvoering van Overgangsregeling 2006.

  31-12-2017   31-12-2016 

Overige vorderingen en overlopende activa 1.404 3.158

Pensioenoverdrachten en -afkopen 1.029 269

2.433 3.427

In tegenstelling tot 2017 bevat de post overige vorderingen en overlopende activa in 
2016 naast openstaande vorderingen voortkomend uit beleggingsactiviteiten ook een 
incidentele vordering van € 2 miljoen ten gevolge van een BTW suppletie voortkomend 
uit terug te vorderen BTW op vermogensbeheerkosten over de jaren 2011 tot en met 
2016.

Alle vorderingen en overlopende activa hebben een resterende looptijd van korter 
dan één jaar. Net als in 2016 was er in 2017 ook geen herwaardering noodzakelijk in 
verband met oninbaarheid waarmee de reële waarde bij benadering gelijk is gebleven 
aan de oorspronkelijke nominale waarde.

8.Liquide middelen 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Ahold Pensioenfonds. In 
tegenstelling tot 2017 bevatte de liquide middelen in 2016 € 12,2 miljoen welke 
aangehouden wordt ten behoeve van de uitvoering van Overgangsregeling 2006.

7. Vorderingen en overlopende activa
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Stichtingskapitaal en reserves 
boekjaar 2017 01/01/17 Verdeling  van het saldo van 

baten en lasten
Overige dotaties / 

ontrekkingen 31/12/17

Stichtingskapitaal 0 0 0 0 

Algemene reserve 274.703 198.871 0 473.574 

Totaal 274.703 198.871 0 473.574 

Stichtingskapitaal en reserves 
boekjaar 2016 01/01/16 Verdeling  van het saldo van 

baten en lasten
Overige dotaties / 

ontrekkingen 31/12/16

Stichtingskapitaal 0 0 0 0 

Algemene reserve 261.818 12.885 0 274.703 

Totaal 261.818 12.885 0 274.703 

Het stichtingskapitaal bedraagt € 45,38 
(2016: € 45,38). 

Het minimum vereist eigen vermogen ultimo 2017 
bedroeg € 193 miljoen (2016: € 187 miljoen) en het 
vereist eigen vermogen conform de Pensioenwet 
bedroeg ultimo 2017 € 665 miljoen (2016: € 611 
miljoen). De bijbehorende dekkingsgraden zijn 
respectievelijk 104,7% (2016: 104,7%) en 116,1% 
(2016: 115,2%) en zijn gebaseerd op het standaard 
model van DNB. 

De beleidsdekkingsgraad (12-maands gemiddelde van 
het pensioenvermogen (“vermogen”) gedeeld door 
de voorzieningen) van 109,7% (2016: 104%) is lager, 
waarmee het pensioenfonds zich in een situatie bevindt 
van een reservetekort. 

Het bestuur heeft in 2017 het herstelplan vastgesteld 
dat door DNB is goedgekeurd op 19 mei 2017. Bij 
opstellen van het herstelplan is rekening gehouden 
met uitgangsposities en veronderstellingen binnen 
de door de wet gestelde mogelijkheden waarbij 
realisatie kan afwijken. Het herstelplan leidt tot herstel 
binnen de wettelijk gestelde termijn van 10 jaar. Het 
herstel zal naar verwachting plaatsvinden door het 
toekomstig verwachte rendement en het niet of 
gedeeltelijk indexeren van de pensioenaanspraken en 
pensioenuitkeringen.

De werkelijke dekkingsgraad ligt boven de verwachting 
van het herstelplan als gevolg van een licht gestegen 
rente. Gegeven de financiële positie per eind 2017 wordt 
het herstelplan in 2018 geactualiseerd. 

9. Stichtingskapitaal en reserves
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Voorziening voor

boekjaar 2016 Totaal Pensioen 
aanspraken

Arbeidsongeschikt-
heidspensioen

 Toekomstige 
pensioenopbouw 

bij AO

Stand op 1 januari 3.585.903 3.484.551 52.080 49.272 

Pensioenopbouw 111.056 105.332 2.093 3.631 

Financiering pensioenopbouw 
AO-deelnemers 0 3.832 0 -3.832 

Indexering en overige toeslagen 0 0 0 0 

Rentetoevoegingen* -2.181 -2.126 -28 -27 

Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen 
en pensioenuitvoeringskosten -88.317 -84.826 -3.491 0 

Wijziging marktrente 386.379 379.003 1.578 5.798 

Wijziging actuariële uitgangspunten 20.901 23.034 -2.524 391 

Wijziging uit hoofde van waardeoverdrachten 1.297 1.297 0 0 

Toekenningen uit hoofde van Overgangsrege-
ling 2006 11.817 11.817 0 0 

Overige mutaties (incl. conversie) -9.880 -6.366 -2.677 -837 

Stand op 31 december 4.016.975 3.915.548 47.031 54.396 

Voorziening voor

boekjaar 2017 Totaal Pensioen 
aanspraken

Arbeidsongeschikt-
heidspensioen

 Toekomstige 
pensioenopbouw 

bij AO

Stand op 1 januari 4.016.975 3.915.548 47.031 54.396 

Pensioenopbouw 128.322 122.448 2.135 3.739 

Financiering pensioenopbouw 
AO-deelnemers 0 4.312 0 -4.312 

Indexering en overige toeslagen 9 0 9 0 

Rentetoevoegingen* -9.012 -8.812 -94 -106 

Onttrekkingen voor pensioenuitkeringen 
en pensioenuitvoeringskosten -90.815 -87.215 -3.600 0 

Wijziging marktrente -56.928 -56.005 -128 -795 

Wijziging actuariële uitgangspunten 0 0 0 0 

Wijziging uit hoofde van waardeoverdrachten 1.166 1.166 0 0 

Toekenningen uit hoofde van 
Overgangsregeling 2006 148.332 148.332 0 0 

Reglementswijzigingen 10.156 9.455 0 701 

Overige mutaties -4.360 -3.564 -1.569 773 

Stand op 31 december 4.143.845 4.045.665 43.784 54.396 

10. Technische voorzieningen

* De rentetoevoeging is berekend met een rente van -0,2% (2016: -0,1%). 
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De technische voorziening pensioenverplichtingen kan 
als volgt gesplitst worden: 

31/12/17 31/12/16

Actieve deelnemers  1.919.214  1.815.021 

Gewezen deelnemers  902.471  881.032 

Pensioengerechtigden  1.223.980  1.219.495 

  4.045.665  3.915.548 

Korte omschrijving van de aard van de 
pensioenregeling:

Ahold Pensioenfonds voert de pensioenregeling 
(middenloon) uit voor de Nederlandse 
werkmaatschappijen van Ahold Delhaize 
(uitgezonderd bol.com). De hoofdlijnen van de 
2017 pensioenregeling zijn als volgt:

• De pensioenleeftijd is 67 jaar (2018: 68 jaar).
• Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op         

€ 98.995 (2018: € 100.546).
• De franchise is CAO afhankelijk.
• De totale premie bedraagt 29,5% van de 

pensioengrondslag (pensioengevend 
salaris -/- franchise).

• Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen 
bedraagt 2,0% en voor partnerpensioen 1,4% per 
jaar.

• Er zijn risicodekkingen voor (tijdelijk) 
partnerpensioen, wezenpensioen en (toekomstige 
pensioenopbouw bij) arbeidsongeschiktheid.

• De indexering is voorwaardelijk en afhankelijk van de 
financiële positie. De maatstaf voor indexering is de 
prijsindex. 

11. Langlopende schulden
Dit betrof de langlopende schuld inzake 
Overgangsregeling 2006.

Overgangsregeling 2006 2017 2016

Stand begin boekjaar 138.855 131.443

Bijdragen van werkgever 9.249 16.831

Bijdragen van deelnemers 422 878

Beleggingsopbrengsten 
(na kosten) -1.011 2.136

Dotaties / Onttrekkingen 
voor koopsommen -7.910 -12.409

Overige interest -42 -24

Affinanciering Overgangs-
regeling 2006 (VPL) -139.563 0

Stand ultimo boekjaar 0 138.855

Verplichting Overgangsregeling 2006 was gevormd ten 
behoeve van de uitvoering van de Overgangsregeling 
2006. Bijdragen van werkgever en werknemers aan 
de financiering van Overgangsregeling 2006 werden 
opgenomen in deze verplichting en actuariële 
koopsommen voor de inkoop van pensioenaanspraken 
werden op de verplichting in mindering gebracht. 

De beleggingen die werden aangehouden voor 
Overgangsregeling 2006 waren niet beschikbaar 
voor de toekenning van toeslagen (indexering) 
op de pensioenregeling en bleven dan ook buiten 
beschouwing voor de berekening van de dekkingsgraad 
van Ahold Pensioenfonds. Op deze langlopende schuld 
was Ahold Pensioenfonds geen rente verschuldigd. 

In boekjaar 2017 is deze langlopende schuld komen 
te vervallen in verband met de affinanciering van 
Overgangsregeling 2006.
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12.Kortlopende schulden en overlopende passiva

31/12/17 31/12/16

Te betalen uitkeringen 297 382 

Belastingen en premies 1.855 0 

Waardeoverdrachten 1.856 393 

Overige schulden 2.722 2.639 

Openstaande beleggingstransacties 105 40.946 

Overlopende passiva 3.780 3.997 

Stand ultimo boekjaar 10.615 48.357 

Alle kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een resterende looptijd van 
korter dan één jaar.De openstaande beleggingstransacties hebben betrekking op 
beleggingstransacties per ultimo 2017 welke begin 2018 zijn afgewikkeld.

13. Risicobeheer en derivaten
Onderstaand volgt een toelichting op de voornaamste 
financiële risico’s die bij Ahold Pensioenfonds van 
belang zijn.

1. Solvabiliteitsrisico
Het solvabiliteitsrisico betreft het risico dat het fonds 
niet beschikt over voldoende vermogen ter dekking van 
de technische voorzieningen. Om het solvabiliteitsrisico 

31/12/17 31/12/16

 Absoluut  %  Absoluut  % 

S(1) Rente 163.639 4,0% 133.263 3,3%

S(2) Aandelen & Vastgoed 386.563 9,4% 337.328 8,4%

S(3) Valuta 114.385 2,8% 163.782 4,1%

S(4) Grondstoffen 0 0,0% 0 0,0%

S(5) Krediet 243.482 5,9% 237.374 5,9%

S(6) Verzekeringstechnisch 132.037 3,2% 130.826 3,3%

S(7) Liquiditeit 0 0,0% 0 0,0%

S(8) Concentratie 0 0,0% 0 0,0%

S(9) Operationeel 0 0,0% 0 0,0%

S(10) Actief beheer 10.016 0,2% 9.128 0,2%

Correlatie -384.756 -9,4% -400.750 -10,0%

VEV 665.366 16,1% 610.951 15,2%

te beheersen dient het pensioenfonds buffers in het 
vermogen aan te houden. De omvang van deze buffers 
(buffers plus de technische voorzieningen heten 
samen het vereist vermogen) wordt vastgesteld met 
behulp van het standaardmodel uit het Financieel 
Toetsingskader (FTK). Deze solvabiliteitstoets bevat 
een kwantificering van de pensioenfonds specifieke 
restrisico’s (na afdekking) en is als volgt opgebouwd:
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Gedurende het jaar is in de portefeuillesamenstelling 
het gewicht van aandelen toegenomen van 18% naar 
21%. Daarnaast is de risicovrije rente gedurende het 
jaar gestegen. Beide wijzigingen hebben een verhogend 
effect op de vereiste solvabiliteit gehad.

2. Marktrisico
Marktrisico is te splitsen in renterisico, valutarisico 
en prijsrisico. De beleggingsdoelstellingen bepalen 
de strategie die de stichting volgt ten aanzien van 
het beleggingsrisico. In de dagelijkse praktijk zien 
de uitvoeringsorganisatie en de BAC toe op het 
marktrisico conform de binnen Ahold Pensioenfonds 
aanwezige beleidskaders en de beleggingsrichtlijnen. 
De overallmarktposities worden periodiek 
gerapporteerd aan het bestuur.

Renterisico
De marktwaarde van de onvoorwaardelijke 
pensioenverplichtingen en van de vastrentende 
waarden in de beleggingsportefeuille zijn afhankelijk 
van de marktrente. De rentegevoeligheid kan worden 
uitgedrukt in de “duration”. De duration van de 
pensioenverplichtingen is hoger dan de duration van de 
vastrentende waarden en wordt nader toegelicht onder 
6. Beleggingen.

Het renterisico ontstaat door het verschil tussen 
beide durations en door het verschil in omvang 
tussen de nominale pensioenverplichtingen enerzijds 
en de vastrentende waardeportefeuille anderzijds. 
Daardoor compenseert de waardeontwikkeling van de 
vastrentende waarden de waardeontwikkeling van de 
pensioenverplichtingen niet volledig. Bij een rentedaling 
stijgt de waarde van de pensioenverplichting sneller 
dan de gezamenlijke waarde van de vastrentende 
waardeportefeuille. Dit leidt per saldo tot een daling 
van het vermogen en daarmee de dekkingsgraad. 
 Ahold Pensioenfonds maakt gebruik van 
rentederivaten om dit renterisico te beperken. 

Het strategische beleid is om 75% van het renterisico 
af te dekken. Daar wordt dynamisch van afgeweken 

waarbij de renteafdekking is verlaagd tot ongeveer 
55%. De renteafdekking kan stapsgewijs worden 
verhoogd naar 75% als de rente stijgt. De renteniveaus 
voor het verhogen van de renteafdekking liggen vast. 
De actuele renteafdekking ultimo 2017 is 61% (2016: 
60%).

De stresstest die eens per kwartaal wordt uitgevoerd 
geeft de gevoeligheid van de dekkingsgraad voor 
rentedalingen en rentestijgingen weer. Als de 
rente daalt met 0,25% dan wel 0,5% dan daalt de 
dekkingsgraad rekening houdend met de huidige 
afdekking met respectievelijk 2,8% dan wel 5,4%. 

De verdeling van de looptijd van de vastrentende 
waarden (exclusief lopende interest) is als volgt: 

31/12/17 31/12/16

Tot 1 jaar 2% 2%

1-5 jaar 28% 28%

> 5 jaar 70% 70%

Totaal 100% 100%

2.2. Valutarisico
Eind 2017 wordt voor circa 14% (2016: 22%) van de 
beleggingsportefeuille belegd buiten de eurozone. Het 
valutarisico wordt grotendeels afgedekt. Eind 2017 was 
in dit kader het valutarisico op de Zwitserse frank, het 
Britse pond, de Japanse yen en de Amerikaanse dollar 
volledig afgedekt.

Binnen de vastgoedportefeuille is de onderverdeling 
naar valuta’s en daarvan afgeleide regio’s als volgt: 

31/12/17 31/12/16

Amerikaanse dollar 44% 43%

Euro 24% 31%

Britse pond 4% 5%

Overige Europese valuta 2% 1%

Overige valuta 26% 20%

Totaal 100% 100%
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Binnen de aandelenportefeuilles is de onderverdeling 
naar valuta’s en daarvan afgeleide regio’s als volgt: 

Binnen de vastrentende waardeportefeuilles is de 
onderverdeling naar valuta’s circa 33% Amerikaanse 
dollar, 59% euro en 8% overige valuta.

2.3. Prijsrisico
Prijsrisico is het risico dat door de ontwikkeling 
van marktprijzen waardewijzigingen plaatsvinden. 
Wijzigingen in marktomstandigheden hebben altijd 
direct invloed op het beleggingsresultaat, omdat alle 
beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde 
waarbij de waardewijzigingen onmiddellijk worden 
verwerkt in het saldo van baten en lasten. Spreiding 
binnen de portefeuille (diversificatie) kan het prijsrisico 
dempen. Voor de afdekking van het prijsrisico op 
aandelen (marktrisico) kan gebruik worden gemaakt 
van standaard via de beurs verhandelbare opties. In 
2017 en 2016 is geen gebruik gemaakt van opties.

31/12/17 31/12/16

Amerikaanse dollar 24% 33%

Euro 23% 21%

Britse pond 13% 13%

Overige Europese valuta 10% 10%

Overige valuta 30% 23%

Totaal 100% 100%

31/12/17 31/12/16

Financiële dienstverlening 22% 27%

Niet-duurzame 
consumentengoederen 21% 20%

Industrie 10% 10%

Telecommunicatie 11% 10%

Duurzame 
consumentengoederen 10% 9%

Energie 6% 7%

Informatietechnologie 9% 7%

Grondstoffen 7% 6%

Nutsbedrijven 4% 4%

Totaal 100% 100%

Eind 2017 was de regioverdeling: Europa 46%, Noord-
Amerika 19%, Pacific 6% en opkomende markten 29%.

De sectorverdeling binnen de indirecte 
vastgoedportefeuille is als volgt:

De sectorverdeling binnen de aandelenportefeuille  
is als volgt:

31/12/17 31/12/16

Winkels 31% 31%

Kantoren 21% 19%

Woningen 13% 15%

Bedrijfspanden 2% 2%

Overig 33% 33%

Totaal 100% 100%

Binnen deze portefeuille ligt de focus op winkels 
en woningen in Europa. In 2016 is besloten de niet-
beursgenoteerde vastgoedportefeuille verder af te 
bouwen, waarbij de vrijgekomen gelden worden 
herbelegd in beursgenoteerd vastgoed.
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De swaps worden dagelijks of wekelijks gewaardeerd op 
marktwaarde, waarbij tevens wordt beoordeeld of aan 
alle onderpandeisen wordt voldaan. 

Ahold Pensioenfonds had in 2016 een “security 
lending program” in gebruik met de onafhankelijke 
bewaarbank. Daarbij leende Ahold Pensioenfonds tegen 
een vergoeding tijdelijk een deel van haar effecten uit. 
Eind 2016 is besloten dit programma te beëindigen.

De ratingverdeling volgens Standard & Poors, van de 
vastrentende waarden is als volgt: 

31/12/17 31/12/16

AAA 17% 17%

AA 20% 22%

A 18% 21%

BBB 24% 36%

High yield 8% 1%

Geen rating 13% 3%

Totaal 100% 100%

4. Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat Ahold Pensioenfonds 
niet de mogelijkheid heeft om de financiële 
middelen te verkrijgen die benodigd zijn om aan zijn 
verplichtingen te kunnen voldoen. Het liquiditeitsrisico 
binnen Ahold Pensioenfonds is zeer beperkt aangezien 
geen beleggingen plaatsvinden in incourante effecten. 
Vrijwel alle beleggingen hebben direct dan wel indirect 
een notering. Binnen zekere restricties kunnen vrijwel 
alle beleggingen op korte termijn tegen de actuele 
waarde te gelde worden gemaakt. Tevens geldt 
dat het totaal van de premie-inkomsten, directe 
beleggingsopbrengsten en aflossingen van beleggingen 
in vastrentende waarden veel hoger is dan het totaal 
van de pensioenuitkeringen en de kosten. Dit patroon 
blijkt ook uit de prognoses voor de komende jaren, 
zodat het liquiditeitsrisico minimaal is. 

Naast de vastgoed- en aandelenportefeuille zijn er 
ook alternatieve beleggingen. De regioverdeling van 
deze alternatieve beleggingen was per eind 2017 als 
volgt verdeeld: Europa 43%, Verenigde Staten 47%, 
Nederland 6% en overige regio’s 4%.

Het belang van de aandelen in Ahold Delhaize is 
minder dan 1% van de Europese aandelenportefeuille. 
Daarnaast zijn er geen exposures in de 
aandelenportefeuille welke groter zijn dan 5% van de 
totale waarde van de portefeuille. 

De stresstest die eens per kwartaal wordt uitgevoerd 
geeft de gevoeligheid van de dekkingsgraad voor 
prijsdalingen en prijsstijgingen van zakelijke waarden 
weer. Als de prijs daalt met 10% dan wel 20% dan daalt 
de dekkingsgraad met respectievelijk 3,5% dan wel 
7,0%.

3. Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat een tegenpartij haar 
financiële verplichtingen niet nakomt. Dat kan 
gebeuren bij derivatentransacties, deposito’s en het 
uitlenen van effecten. Het kredietrisico wordt beperkt 
door rekening te houden met de kredietwaardigheid 
van de tegenpartijen en waar nodig onderpand te 
vragen. Daarbij gelden vastgestelde limieten voor elke 
tegenpartij. Het aantal tegenpartijen waarmee het 
kredietrisico wordt gespreid is in 2017 niet gewijzigd. 

Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt 
structureel gebruik gemaakt van financiële derivaten 
voor het afdekken van rente- en valutarisico’s. Ahold 
Pensioenfonds maakt alleen gebruik van derivaten 
om risico’s af te dekken en niet om nieuwe exposures 
aan te gaan. Eén van de belangrijkste risico’s bij het 
gebruik van derivaten is het kredietrisico. Voor de 
valuta- en renteswaps zijn contracten gesloten waarin 
onder andere afspraken vastliggen over het verstrekken 
van onderpand om het kredietrisico te ondervangen 
(“Credit Support Annex”, oftewel CSA). 
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5.Verzekeringstechnische risico’s 
(actuariële risico’s)
De belangrijkste verzekeringstechnische risico’s zijn het 
langleven-, overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico. 
Het langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer 
blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de 
bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen. 
Als gevolg hiervan kan de pensioenvermogenopbouw 
niet toereikend zijn voor de uitkering van de 
pensioenverplichting. Bij de bepaling van de voorziening 
voor pensioenverplichtingen wordt uitgegaan van de 
meest recente verwachte sterftetrend. Afwijkingen 
tussen de verwachte en werkelijke sterfteontwikkelingen 
worden elk jaar geanalyseerd. 

Het overlijdensrisico betekent dat het 
pensioenfonds in geval van overlijden mogelijk een 
nabestaandenpensioen moet toekennen waarvoor door 
het pensioenfonds geen voorzieningen zijn getroffen. 
Dit risico kan worden uitgedrukt in risicokapitaal. Voor 
dit risico wordt jaarlijks een risicopremie in rekening 
gebracht. Het verschil tussen de risicopremie en de 
werkelijke kosten wordt verwerkt in het resultaat. De 
actuariële uitgangspunten voor de risicopremie worden 
periodiek herzien. 

Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat 
het pensioenfonds voorzieningen moet treffen voor 
premievrijstelling bij invaliditeit en het toekennen van 
een arbeidsongeschiktheidspensioen (schadereserve). 
Het arbeidsongeschiktheidsrisico, het optreden van 
verschillen tussen de werkelijke en de veronderstelde 
arbeidsongeschiktheid, wordt geheel gedragen 
door werkgever en werknemers. Het resultaat op 
arbeidsongeschiktheidspensioen wordt jaarlijks 
verrekend met de werkgever en werknemers. De 
toekomstige pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 
wordt gebaseerd op totale toekomstige diensttijd. 
Hierbij worden geen arbeidsongeschiktheidskansen of 
revalidatiekansen gehanteerd. Hiermee valt het risico 
met betrekking tot de premievrijstelling onder het 
kort/langlevenrisico. In de premie die Ahold Delhaize 

betaalt, zit een opslag voor premievrijstelling – het risico 
dat deze opslag niet voldoende is om alle gevallen 
te dekken, is voor rekening van Ahold Pensioenfonds. 
Hierbij is echter van belang op te merken dat de premie 
kostendekkend moet zijn, en Ahold Pensioenfonds dus 
een premieopslagverhoging kan overeenkomen mocht 
de opslag niet langer toereikend zijn.

6. Specifieke financiële 
instrumenten (derivaten)
Renteswaps Renteswaps betreffen contracten 
afgesloten met individuele banken waarbij de 
verplichting wordt aangegaan tot het uitwisselen 
van rentebetalingen over een nominale hoofdsom. 
Door middel van swaps kan het pensioenfonds de 
rentegevoeligheid van de verplichtingen beïnvloeden.

Valutatermijncontracten Valutatermijncontracten 
zijn met individuele banken afgesloten contracten 
waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het 
verkopen van een valuta en de aankoop van een 
andere valuta, tegen een vooraf vastgestelde prijs 
en op een vooraf vastgestelde datum. Door middel 
van valutatermijncontracten worden valutarisico’s 
afgedekt.

Beursgenoteerde rentetermijncontracten Een contract 
dat de verplichting schept om op een afgesproken 
tijdstip een bepaald goed te kopen of verkopen 
tegen een afgesproken prijs en wordt verhandeld op 
een beurs. Deze worden door Ahold Pensioenfonds 
gebruikt voor het afdekken van het renterisico op 
Amerikaanse dollar bedrijfsobligaties. Hiermee dekt 
Ahold Pensioenfonds het risico van een stijgende rente 
in Amerika af. 

Inclusief de lopende rente is de waarde van de 
renteswaps negatief € 124 miljoen (2016: negatief 
€ 9 miljoen). Hiervoor zijn adequate zekerheden 
ontvangen. De looptijd en vaste rente van de 
renteswaps zijn als volgt: 
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Bedragen x € 1.000 Contractuele looptijd 31-12-2017
Nominaal

Vaste rente
gemiddeld

31-12-2016
Nominaal

Vaste rente
gemiddeld

Expiratie tussen 0 en 5 jaar
(Ahold Pensioenfonds betaalt vaste rente)

113.890 2,322% 178.407 1,934%

Expiratie tussen 5 en 10 jaar
(Ahold Pensioenfonds betaalt vaste rente) 87.421 1,298% 87.421 1,298%

Expiratie tussen 10 en 15 jaar
(Ahold Pensioenfonds betaalt vaste rente) 18.782 1,988% 18.782 1,988%

Expiratie tussen 0 en 5 jaar
(Ahold Pensioenfonds ontvangt vaste rente) 0 0,000% 1.550 0,137%

Expiratie tussen 10 en 15 jaar
(Ahold Pensioenfonds ontvangt vaste rente) 69.655 0,771% 69.655 0,771%

Expiratie tussen 15 en 20 jaar
(Ahold Pensioenfonds ontvangt vaste rente) 311.653 0,976% 311.653 0,976%

Expiratie tussen 20 en 30 jaar
(Ahold Pensioenfonds ontvangt vaste rente) 1.658.605 1,221% 1.251.505 1,364%

Expiratie tussen 30 en 40 jaar
(Ahold Pensioenfonds ontvangt vaste rente) 117.100 0,734% 524.200 0,772%

Expiratie tussen 40 en 50 jaar
(Ahold Pensioenfonds ontvangt vaste rente) 225.890 1,673% 225.890 1,673%

Totaal 2.602.996 2.669.063

De valutatermijncontracten hebben een gezamenlijke waarde van 
€ 26 miljoen (2016: negatief € 37 miljoen), een looptijd van maximaal 
drie maanden en zijn onderverdeeld in de volgende valuta: 

(Nominale waarde in euro, x € 1.000) 31/12/17 31/12/16

Amerikaanse dollar 1.375.000 1.017.000

Engelse pond 212.00 65.000

Japanse yen 58.000 59.000

Zwitserse frank 64.000 53.000

Totaal 1.709.000 1.194.000
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14. Niet in de balans opgenomen rechten 
en verplichtingen 
Er zijn toezeggingen gedaan aan vastgoed, hypotheken 
en alternatieve beleggingsfondsen om nog € 54 miljoen 
(2016: € 139 miljoen) te investeren. Voor de alternatieve 
beleggingsfondsen geldt dat deze de aankomende 5 
jaar dan wel in het geval van Grosvenor uiterlijk rond 
2026 af zullen lopen. 

Ahold Pensioenfonds beschikt over een kredietfaciliteit 
van € 10 miljoen (2016: € 10 miljoen) bij de ABN AMRO 

Collateral
In het kader van collateral management was aan 
onderpand € 224 miljoen uitgezet en € 134 miljoen 
ontvangen (2016: respectievelijk € 194 miljoen en € 148 
miljoen). Het verschil is begin 2018 verwerkt.
 
Verbonden partijen
Identiteit van de verbonden partijen 
Er is sprake van transacties tussen het pensioenfonds, 
de werkgever en de aangesloten stichtingen en 
bestuurders van het pensioenfonds.

Transactie met de werkgever
Inzake de uitvoeringsovereenkomst tussen Ahold 
Pensioenfonds en de werkgever met betrekking tot de 
financiering van de aanspraken en de uitvoering van de 
regeling is het volgende relevant.

• Uitkeringen worden periodiek door Ahold 
Pensioenfonds - via de werkgever - uitbetaald 
aan de rechthebbenden. De pensioenpremies 
worden periodiek door de werkgever aan Ahold 
Pensioenfonds betaald. 

• Periodiek vindt er een doorbelasting plaats vanuit 
de werkgever aan Ahold Pensioenfonds ter dekking 
van de salariskosten, huurkosten en IT kosten 
benodigd voor de uitvoeringsorganisatie van het 
pensioenfonds.

• In geval van een dekkingstekort op de balans van 
Ahold Pensioenfonds per 31 december van enig 
jaar (peildatum) gedurende de looptijd van deze 
overeenkomst, zal de werkgever dit tekort aanvullen 
met een maximum van € 150 miljoen in vijf jaar. 
Voor de vaststelling van de periode van vijf jaar dient 
ingeval van een dekkingstekort op enige peildatum 
steeds vijf jaar vanaf die peildatum te worden 
teruggerekend.

Per ultimo 2017 staan tussen het pensioenfonds en de 
werkgever geen openstaande vorderingen en schulden 
open.

Transactie met Stichting Arbeidsvoorwaardelijke 
Regelingen Ahold 
Inzake de uitvoeringsovereenkomst tussen Ahold 
Pensioenfonds en de per 13 juni 2016 geliquideerde 
Stichting Arbeidsvoorwaardelijke Regelingen Ahold met 
betrekking tot de financiering van de aanspraken en de 
uitvoering van de regeling is het volgende relevant.

• Uitkeringen werden periodiek door Stichting 
Arbeidsvoorwaardelijke Regelingen Ahold uitbetaald 
aan Ahold Pensioenfonds waarna het deze - via de 
werkgever - uitbetaalt aan de rechthebbenden.

• Periodiek vond er een doorbelasting plaats vanuit 
het fonds aan Stichting Arbeidsvoorwaardelijke 
Regelingen Ahold ter dekking van de uitvoering van 
de regeling.

• Overschotten in het vrije vermogen van Stichting 
Arbeidsvoorwaardelijke Regelingen Ahold werden 
overgedragen aan Ahold Pensioenfonds ten behoeve 
van Overgangsregeling 2006. In 2016 was er geen 
overschot in het vrije vermogen beschikbaar 
en heeft er derhalve ook geen overdracht 
plaatsgevonden).

• Mocht Stichting Arbeidsvoorwaardelijke Regelingen 
Ahold onverhoopt worden geconfronteerd met 
een financieel tekort dan was Ahold Pensioenfonds 
verplicht het ontvangen vrije vermogen terug te 
betalen.
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Toelichting Staat 
van Baten en Lasten 
(x € 1.000)

15.Bijdragen van werkgever en werknemers

De bijdrage van de werkgever is inclusief een opslag ter dekking van 
uitvoeringskosten van € 3,9 miljoen (2016: € 3,8 miljoen). 
De feitelijke gezamenlijke bijdrage van werkgever en werknemers aan 
de pensioenregeling is in 2017 € 120 miljoen (2016: € 118 miljoen). 

Kostendekkendheid premie
De kostendekkende premie op basis van gedempte methodiek (gedempt) 
als ook de kostendekkende premie op basis van de rentetermijnstructuur 
van 31 december 2016 (zuiver) zijn als volgt opgebouwd:

2017 2016

Bijdragen van werkgever aan de pensioenregeling 97.351 95.939

Bijdragen van werknemers aan de pensioenregeling 21.749 21.504

Bijstorting werkgever 28.119 0

Overige periodieke premies -60 190

Diverse koopsommen 530 156

Premie arbeids-ongeschiktheidspensioen 2.858 2.592

150.547 120.381

Inkoopsom toekenning Overgangsregeling 2006 rechten 147.473 12.409

298.020 132.790

Zuiver Gedempt

1. Actuarieel benodigde koopsom voor pensioenopbouw 116.532 52.749 

2. Risicokoopsom voor overlijdensrisico 5.916 4.273 

3. Risicokoopsom PVI 3.739 3.739 

4. Opslag voor uitvoeringskosten 3.889 3.889 

5. Vereiste solvabiliteitsopslag 19.180 9.236 

6. Opslag voor toeslagambitie 0 34.020 

Totale premie 149.256 107.906 

7. Marge 11.724 

Feitelijke premie 119.630 

Ontvangen bijstorting 28.119 
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De kostendekkende premie op basis van op gedempte 
premiemethodiek is € 108 miljoen (2016: € 103 miljoen). 
Op basis van de rentetermijnstructuur van het einde 
van vorig boekjaar (31 december 2016) is de zuivere 
kostendekkende premie € 149 miljoen (2016: € 132 
miljoen, op basis van de rentetermijnstructuur van 31 
december 2015). 

Bijstorting werkgever
Omdat de beleidsdekkingsgraad per 31 december 
2016 niet voldeed aan de vereisten ten aanzien van 
het minimaal vereist eigen vermogen, verkeerde Ahold 
Pensioenfonds per dat moment in dekkingstekort. In 
het geval van een dekkingstekort op de balans van het 
pensioenfonds per 31 december van enig jaar zal de 

werkgever dit tekort aanvullen met een maximum van 
€ 150 miljoen in 5 jaar. Per 1 december 2017 heeft het 
overleg over de omvang van de bijstortingsverplichting 
geleid tot overeenstemming, waarbij de omvang van de 
bijstorting is vastgesteld op € 28,1 miljoen. Dit bedrag is 
in december 2017 door de werkgever betaald aan Ahold 
Pensioenfonds.

Overgangsregeling 2006
De koopsom overgangsregeling bevat de koopsom voor 
de inkoop van rechten uit de Overgangsregeling 2006 
inclusief opslagen voor het vereist eigen vermogen 
en de uitvoeringskosten. In 2017 is de inkoopsom 
Overgangsregeling 2006 gestegen. Dit wordt 
veroorzaakt door de affinanciering van deze regeling.

Een goed 
pensioen is 
altijd op 
tijd binnen.
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1) Vastrentende waarden bevatten in 2016 € 2,1 miljoen) aan beleggingsopbrengsten welke betrekking hadden op Overgangsregeling 2006.

16. Beleggingsopbrengsten 

2016 Directe 
bleggingsopbrengsten

Indirecte 
beleggingsopbrengsten

Kosten van 
vermogensbeheer Totaal

Vastgoedbeleggingen 10.831 1.693 -583 11.941 

Aandelen 19.978 49.533 -1.120 68.391 

Alternatieve beleggingen 1.020 1.249 -3.255 -986 

Vastrentende waarden (1) 73.574 96.078 -4.948 164.704 

Grondstoffen 0 0 0 0 

Leningen op schuldbekentenis 280 242 0 522 

Deposito's  en kasgeldleningen -176 -976 -83 -1.235 

Derivaten valutacontracten 0 -15.107 0 -15.107 

Derivaten renteswaps 24.744 153.050 0 177.794 

Derivaten US rate hedge 0 756 -161 595 

Niet toerekenbare kosten 0 0 415 415 

Totaal 130.251 286.518 -9.735 407.034 

Af: rendementstoerekening 
Overgangsregeling 2006 -2.136 

Af: Toegerekende kosten van 
vermogensbeheer -1.844 

Totaal 403.054 

2017 Directe 
bleggingsopbrengsten

Indirecte 
beleggingsopbrengsten

Kosten van 
vermogensbeheer Totaal

Vastgoedbeleggingen 17.684 -12.999 -686 3.999 

Aandelen 17.448 78.343 -930 94.861 

Alternatieve beleggingen 75 15.711 -2.714 13.072 

Vastrentende waarden 76.452 -119.490 -5.199 -48.237 

Grondstoffen 0 0 0 0 

Leningen op schuldbekentenis 270 -240 0 30 

Deposito's  en kasgeldleningen 49 -1.054 -252 -1.257 

Derivaten valutacontracten 0 154.521 0 154.521 

Derivaten renteswaps 29.029 -114.647 0 -85.618 

Derivaten US rate hedge 0 -7.925 -162 -8.087 

Niet toerekenbare kosten 0 0 -1.280 -1.280 

Totaal 141.007 -7.780 -11.223 122.004 

Bij: rendementstoerekening 
Overgangsregeling 2006 1.011 

Af: Toegerekende kosten van 
vermogensbeheer -2.059 

Totaal 120.956 
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Transactiekosten
Transactiekosten betreffen de kosten die gemaakt 
moeten worden om een (beleggings-)transactie tot 
stand te brengen en uit te voeren. In 2017 is van de 
transactiekosten een totaalbedrag van € 3,7 miljoen 
(2016: € 3,1 miljoen) geschat op basis van onder 
meer de aannames van de Pensioenfederatie. Daarbij 
geldt dat in 2017 voor het eerst ook transactiekosten 
van fondsen inzichtelijk zijn (€1 miljoen). De 
transactiekosten als percentage van het gemiddeld 
belegd vermogen bedragen 8 bps (2016: 7 bps). 

Onder de directe opbrengsten zijn in 2016 tevens 
opgenomen de opbrengsten van het uitlenen van 
effecten (€ 457.000). 

Onder de indirecte beleggingsopbrengsten zijn tevens 
opgenomen de koersverschillen van € 10,5 miljoen 
(2016: € 9,1 miljoen) die voortvloeien uit de omrekening 
per balansdatum en het moment van de transactie.

17. Overige opbrengsten

Lasten 

18. Pensioenuitkeringen en afkopen

19. Pensioenuitvoeringskosten

De medewerkers welke werkzaam zijn voor Ahold 
Pensioenfonds zijn in dienst van de werkgever en 
worden periodiek doorbelast. In 2017 was dit 30,2 FTE 
(2016: 32,6 FTE).

In 2017 is de ‘BTW voor Gemene Rekening’ van 
toepassing waarbij is vastgesteld dat Ahold 
Pensioenfonds 13% van haar activiteiten uitvoert ten 
behoeve van de werkgever. Deze kosten komen dan 
ook voor rekening van de werkgever. Dit heeft lagere 
loonkosten bij Ahold Pensioenfonds tot gevolg alsmede 
een lager benodigde kostendekking van de werkgever. 
Deze lager benodigde kostendekking is verwerkt onder 
de post ‘Doorbelaste kosten en vrijgevallen  
uit kostenopslagen’. 

Het bestuurslid en de leden van het VO die de 
pensioengerechtigden vertegenwoordigen ontvingen 
in 2017 een gezamenlijke onkostenvergoeding van in 
totaal € 9.000 (2016: € 10.000). Met de introductie van 
het omgekeerd gemengd bestuursmodel worden tevens 
vergoedingen betaald aan de onafhankelijke voorzitter 
en het externe lid van de auditcommissie (AC).  
De gezamenlijke vergoeding voor de onafhankelijke 
voorzitter en de externe leden van de commissies 
bedraagt € 122.000 (2016: € 33.000). De overige 
uitvoerend en niet uitvoerend bestuursleden en 
leden van het VO ontvangen geen bezoldiging en/of 
onkostenvergoeding van Ahold Pensioenfonds. 

2017 2016

Interest waardeoverdrachten 
en overige -6 0

Beleggingsopbrengsten 
voorgaande jaren 146 114

Overige -28 0

112 114

2017 2016

Ouderdomspensioen 66.841 64.963

Partnerpensioen 12.851 13.012

Wezenpensioen 207 182

Arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen 3.463 3.318

Afkopen 4.307 4.194

87.669 85.669

2017 2016

Personeelskosten 3.894 4.268

Automatiseringskosten 1.697 1.202

Adviseurs- en controlekosten 313 352

Communicatie deelnemers 412 316

Facilities 383 387

Diverse kosten 726 652

7.425 7.177

Doorbelaste kosten en 
vrijgevallen uit kostenopslagen 504 -1

Allocatie beleggingen -2.059 -1.844

5.870 5.332
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21. Overige lasten

Onder de overige lasten is een bedrag opgenomen 
van € 1,0 miljoen (2016: € 2,3 miljoen) zijnde het 
resultaat op het arbeidsongeschiktheidspensioen. Het 
werkgeversresultaat wordt direct verrekend met de 
werkgever, het werknemersresultaat wordt verrekend 
met toekomstige premiestelling.

De kosten van de Onafhankelijke accountant over 
2017 bedragen € 80.000 (2016: € 80.000). Dit 
honorarium betreft de werkzaamheden die zijn 
uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe 
accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta 
(Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in 
rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk 
waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze 
honoraria hebben betrekking op het onderzoek van 
de jaarrekening over het boekjaar 2017, ongeacht of 
de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar 
zijn verricht. De onafhankelijke accountant heeft in 
zowel 2016 als 2017 geen advisering of andere non-
controlediensten uitgevoerd.

20. Saldo van waardeoverdrachten

22. Bestemming van het resultaat.
Het bestuur heeft besloten dat het resultaat ad € 198,9 
miljoen positief (2016: € 12,9 miljoen positief) wordt 
toegevoegd aan de Algemene reserve.

2017 2016

Overgedragen 
pensioenverplichtingen 1.466 1.783

Overgenomen 
pensioenverplichtingen -2.682 -3.039

-1.216 -1.256

2017 2016

Resultaat 
arbeidsongeschiktheidspensioen 1.040 2.256

Overige -16 0

1.024 2.256
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Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

29 maart 2018 

Chris Dik (voorzitter) 
Sandra Hogeveen
Eric Huizing
Peter Lindenbergh
Klaas Miedema 
Ton Nolet
Renate Pijst
John de Waal

Gebeurtenissen 
na balansdatum
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Overige 
gegevens

5
84



Statutaire regeling 
bestemming van het 
resultaat
De wijze waarop het resultaat over het boekjaar moet 
worden verdeeld, is niet opgenomen in de statuten van Ahold 
Pensioenfonds. Het bestuur heeft besloten dat het resultaat 
wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Een goed 
pensioen is 
er ook voor 
je partner
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Controleverklaring 
van de onafhankelijke 
accountant
Aan: het bestuur van Stichting Pensioenfonds Ahold
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Verklaring over de jaarrekening 2017
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting 
Pensioenfonds Ahold beeld een getrouw van de grootte 
en de samenstelling van het stichtingskapitaal en 
reserves op 31 december 2017 en van het resultaat over 
2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in 
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2017 van Stichting Pensioenfonds Ahold 
te Zaandam (‘de stichting’) gecontroleerd. De 
jaarrekening bestaat uit:

• de balans per 31 december 2017;
• de staat van baten en lasten over 2017; en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 
toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt 
voor het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 
2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek 
(BW).

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd 
volgens Nederlands recht, waaronder ook 
de Nederlandse controlestandaarden vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds 
Ahold zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA).
 
Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen andere informatie
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring 
daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:

• het verslag van het bestuur;
• het verslag niet uitvoerend bestuur;
• het verslag van het verantwoordingsorgaan;
• de overige gegevens; en
• de bijlagen.

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.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van 
de andere informatie, waaronder het verslag van het 
bestuur en de overige gegevens in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 BW.

Jaarverslag 2017
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Verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor 
de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor:
• het opmaken en het getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 
BW; en 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 de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op 
grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting 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 de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten 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. 
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate 
van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke 
mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 

is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen 
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.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze 
verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring.

Amsterdam, 30 maart 2018
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. M. Ferwerda RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over 
de jaarrekening 2017 van Stichting 
Pensioenfonds Ahold
 
In aanvulling op wat is vermeld in onze 
controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de 
controle van de jaarrekening

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeen-
stemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze doelstelling is om een redelijke mate van 
zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van 
materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude 
is. 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 de 
stichting.

• 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.

• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de stichting 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 
een organisatie 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.
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Opdracht
Door Stichting Pensioenfonds Ahold te Zaandam is aan 
Towers Watson Netherlands B.V. de opdracht verleend 
tot het afgeven van een actuariële verklaring als 
bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2017. 

Onafhankelijkheid
Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van 
Stichting Pensioenfonds Ahold, zoals vereist conform 
artikel 148 van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere 
werkzaamheden voor het pensioenfonds.

Gegevens
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, 
zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder 
de verantwoordelijkheid van het bestuur van het 
pensioenfonds. 

Voor de toetsing van de technische voorzieningen en 
voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij 
gebaseerd op de financiële gegevens die ten grondslag 
liggen aan de jaarrekening.

Afstemming accountant
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 € 14.000.000. 
Met de accountant ben ik overeengekomen om 
geconstateerde afwijkingen boven € 950.000 te 
rapporteren. Deze afspraken zijn vastgelegd en 
de uitkomsten van mijn bevindingen zijn met de 
accountant besproken.

Actuariële verklaring

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 oordeel 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 
administratieve 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.
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Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
resultaten geen onjuistheden van materieel belang 
bevatten. 

De beschreven werkzaamheden en de uitvoering 
daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het 
Koninklijk Actuarieel Genootschap geldende normen en 
gebruiken en vormen naar mijn mening een deugdelijke 
grondslag voor mijn oordeel.

Oordeel 
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de 
beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, 
als geheel bezien, toereikend vastgesteld. Het eigen 
vermogen van het pensioenfonds is op balansdatum 
lager dan het wettelijk vereist eigen vermogen, maar 
niet lager dan het wettelijk minimaal vereist eigen 
vermogen.

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij 
ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot 
en met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering van 
artikel 132. 

Met betrekking tot het toeslagbeleid merk ik op dat 
op basis van de uitkomsten van de haalbaarheidstoets 
het pensioenfonds op lange termijn weliswaar haar 
toeslagambitie lijkt te kunnen waarmaken, maar dat 
op korte termijn de mogelijkheden om toeslagen te 
kunnen geven, waarschijnlijk beperkt zullen zijn.

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

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting 
Pensioenfonds Ahold is gebaseerd op de tot en met 
balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat 
moment aanwezige middelen. De vermogenspositie 
is naar mijn mening niet voldoende, omdat het 
aanwezig eigen vermogen lager is dan het vereist eigen 
vermogen.

Amstelveen, 30 maart 2018

drs. R.T. Schilder AAG 
Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V.
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A. Risico-
management: 
inrichting en 
benoeming 
risico’s
Het bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting en de goede 
werking van het interne risicobeheersing- en controlesysteem 
ten behoeve van de risico’s waaraan Ahold Pensioenfonds is 
blootgesteld.

Integraal risicomanagement helpt risico’s systematisch te beheersen 
waardoor er meer zekerheid is dat doelstellingen kunnen worden behaald. 
Het uitgangspunt is dat de risico’s in hun samenhang, geformuleerd vanuit 
de doelstellingen van de organisatie, op een geaccepteerd niveau moeten 
worden gebracht en gehouden. 

De verbeteringen in het risicomanagement systeem dragen verder bij aan 
het in controle zijn van het bestuur. 

Jaarverslag 2017
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A. Doelstellingen Risicomanagement

Doelstellingen 2017
In 2017 zijn verdere stappen gezet in het inrichten van 
het geïntegreerd risicomanagement (IRM) framework.

 - Er is een start gemaakt met het opnieuw 
beoordelen van de strategische risico’s. Ook 
de beheersmaatregelen gekoppeld aan deze 
strategische risico’s zullen opnieuw worden 
beoordeeld en zullen worden uitgevoerd en 
gemonitord in de Governance Risico en Compliance 
(GRC) tool.

 - Per 1 januari 2018 worden de bewaardiensten voor 
Ahold Pensioenfonds uitgevoerd door een nieuwe 
leverancier. In samenhang hiermee worden er ook 
nieuwe diensten afgenomen die bijdragen tot een 
verdere versterking van het risicomanagement, 
waaronder:
• Het afnemen van risicomanagement tools en 

rapportages
• Het afnemen van compliance monitoring, waarbij 

naleven van beleggingsrichtlijnen automatisch 
wordt gemonitord.

 - Er is een start gemaakt met het verder verdiepen en 
verbeteren van het financieel risicomanagement. Dit 
komt onder meer tot uitdrukking in:
• Het opstellen van een nieuw governance 

model, inclusief RACI matrix, voor de rollen 
en verantwoordelijkheden rond financieel 
risicomanagement. Binnen dit model, wat eind 
2017 is goedgekeurd door het bestuur, worden de 
rollen en verantwoordelijkheden van het bestuur, 
de risicomanager, de afdeling Beleggingen binnen 
de uitvoeringsorganisatie, de auditcommissie 
(AC), de beleggingsadviescommissie (BAC), 
externe partijen en toezichthouders in detail 
uitgeschreven. 

• Het ontwerpen van een vernieuwde 
managementrapportage op het gebied van  

financieel risicomanagement, samen met de 
nieuwe bewaarbank en een externe consultant op 
het gebied van financieel risicomanagement. 

Doelstellingen 2018
Begin 2018 is de risicomanagement functie van Ahold 
Pensioenfonds verder versterkt met het aantrekken van 
een risicomanager, die onafhankelijk van het eerstelijns 
management kan gaan functioneren als tweedelijns 
risicomanager. Deze risicomanager maakt onderdeel 
uit van de afdeling Finance & Risk Management (FRM), 
maar zal ook een rapportagelijn hebben naar de 
onafhankelijke voorzitter, het niet uitvoerend bestuur 
(NUB) en de AC. 

Met het aantrekken van deze risicomanager zal er in 
2018 voldoende capaciteit zijn om de inrichting van 
het IRM Framework volledig af te ronden. Belangrijke 
doelstellingen hierbij zijn:

 - Het volledig uitwerken van de strategische risico’s en 
beheersmaatregelen, eind 2018 afgerond met een 
goedkeuring door het bestuur.

 - Het inrichten en ter beschikking stellen van het 
bestuur van een vernieuwde rapportage op het 
gebied van risicomanagement, bestaande uit:
• Een dashboard met betrekking tot financieel 

risico management, met meer aandacht voor 
lange termijn analyses, stresstesten, scenario-
analyses en een value at risk analyse.

• Een dashboard met betrekking tot niet financieel 
risico management

• Een dashboard vanuit de GRC tool van Stichting 
Pensioenfonds Ahold wat de voortgang laat zien 
op het gebied van de uitvoering van de controles 
en het tijdig oplossen van controle issues en 
incidenten. 

 - Het uitvoeren van een volledige risico 
beoordelingscyclus over 2018.
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B. Beschrijving risicomanagement 
systeem

Het IRM framework
Het IRM framework geeft een uniforme structuur 
aan die wordt gehanteerd voor de invulling van het 
integraal risicomanagement. 

Het IRM framework is gebaseerd op een aantal 
principes en best-practices, die alom worden 
gehanteerd en geaccepteerd voor professioneel 
risicomanagement. Dit betreft onder andere: 

• COSO-ERM model voor Enterprise Risk Management;
• Integraal risicomanagement handreiking opgesteld 

door de Pensioenfederatie;
• Richtlijnen en aanbevelingen van DNB (onder andere 

FIRM en FOCUS!)

Reikwijdte en scope
Het IRM Framework omvat een raamwerk voor 
denkbare en relevante risicocategorieën, die van 
toepassing zijn op Ahold Pensioenfonds. Hierbij wordt 
in grote lijnen onderscheid gemaakt in strategische 
en operationele risico’s. Voor de algemene indeling 
van de mogelijke risico’s wordt gebruik gemaakt van 
de (algemene) indeling van de Financiële Instellingen 
Risicoanalyse Methode (FIRM) zoals is opgesteld door 
DNB.

Doel van het IRM framework
Het IRM framework draagt bij aan:

• de realisatie van de algemene doelstellingen van 
Ahold Pensioenfonds binnen de gestelde kaders;

• het voorkomen van ongewenste verliezen en 
incidenten die deze doelstellingen niet of niet 
volledig realiseerbaar maken;

• een continue aandacht van risicobewustzijn bij het 
bestuur, het management en de medewerkers en 
daardoor structuur gericht op kwaliteitsverbetering 
in de dagelijkse operatie;

• duidelijkheid omtrent verantwoordelijkheid voor 

risico’s en beheersmaatregelen;
• een betere afweging van ‘cost-of-control’ versus ‘risk 

exposure’ bij inrichting van bedrijfsprocessen;
• een risicomanagement proces waarbij sprake is van 

continue zekerheid;
• de borging van naleving van wet- en regelgeving, 

interne en externe gedragsregels, richtlijnen 
en regelgeving van toezichthouders en 
belangenorganisaties. 

De toepassing van het integraal risicomanagement 
bij Ahold Pensioenfonds leidt tot een verhoogde mate 
van ‘in control zijn’ van het pensioenfonds. Integraal 
risicomanagement is volledig geïntegreerd in de 
organisatie, de processen en systemen, waarbij sprake 
is van een proactief en beheerst proces.

Het three lines of defense model
Als assurance framework zijn bij Ahold Pensioenfonds 
drie defensielinies ingericht. De defensielinies zijn als 
volgt georganiseerd:

1. Het lijnmanagement is primair verantwoordelijk 
voor de opzet, het bestaan en de werking van de 
processen en de bijbehorende beheersmaatregelen 
(beheer het risico);

2. De ondersteunende afdeling FRM vormt de tweede 
lijn. Zij is belast met de opzet, inrichting en 
naleving van het IRM framework voor het gehele 
pensioenfonds. Omdat zij zelf ook een eerstelijns 
functie verzorgt kan zij over 2017 geen ‘eigen’ 
controle uitvoeren.Met ingang van 2018 is er, zoals 
eerder beschreven, een risicomanager benoemt die 
wel onafhankelijk van de eerste lijn kan functioneren 
als volwaardige tweedelijn risicofunctie.

3. De derde verdedigingslinie wordt gevormd door:
a) Interne auditafdeling van Ahold Delhaize(IAAD): 

voert periodiek controles uit op de belangrijkste 
risicogebieden, processen en controles. Tevens 
controleert IAAD daarvan de werking van de 
eerste en tweede lijn. 
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b) De AC van Ahold Pensioenfonds. Deze AC is per 
1 januari 2017 geïnstalleerd en ondersteunt het 
NUB bij het toezicht. 

De afdeling FRM heeft een centrale rol in het 
bewaken van de kwaliteit van het risicomanagement-
systeem van Ahold Pensioenfonds. Binnen deze 
rol past ook het borgen van de rapportage over 
risicomanagement als onderdeel van onze interne 
rapportage (het dashboard) en het toetsen van de 
invloed van ontwikkelingen in de risico’s van Ahold 
Pensioenfonds op de financiële verslaglegging. Jaarlijks 
wordt door de afdeling FRM getoetst of de externe 
rapportage (jaarverslag en jaarrekening) voldoet 
aan wet- en regelgeving, waarbij ook wordt gekeken 
naar de rapportagevereisten op het gebied van 
risicomanagement. 

De compliance officer van Ahold Pensioenfonds 
bewaakt samen met de manager juridische zaken ook 
de naleving van wet- en regelgeving in bredere zin. Het 
in 2015 ontwikkelde compliance framework biedt een 
goede structuur hiertoe. 

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is uiteraard de belangrijkste kritische 
risico indicator (KRI) voor Ahold Pensioenfonds. De 
dekkingsgraad wordt wekelijks berekend en is een 
belangrijk onderdeel van de interne maand- en 
kwartaalrapportages. In de kwartaalrapportages 
wordt een vergelijking gemaakt met het vereist eigen 
vermogen waarin de belangrijkste risicofactoren 
worden gekwantificeerd. Het vereist eigen vermogen 
op basis van de tactische portefeuillemix en op basis 
van de feitelijke mix wordt op kwartaalbasis berekend. 
Dit inzicht per eind 2017 is terug te vinden in de 
jaarrekening op pagina 71.

C.Risicoprofiel
Het risicoprofiel van Ahold Pensioenfonds omvat de 
diverse risicocategorieën die door DNB binnen de 
risicoanalysemethode FIRM worden onderscheiden. 
Deze zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

Financiële risico’s:
1. Matching- / Renterisico
2. Marktrisico
3. Kredietrisico
4. Verzekeringstechnisch risico

Niet financiële risico’s:
5. Omgevingsrisico
6. Operationeel risico
7. Uitbestedingsrisico
8. IT risico
9. Integriteitsrisico
10. Juridisch risico
11. Communicatie risico

Naast een korte definitie van de risicocategorie wordt 
een toelichting gegeven op de wijze waarop het 
bestuur het beleid ten aanzien van dit risico heeft vorm 
gegeven.

1. Matching- en Renterisico
Definitie en inschatting bruto risico voor Ahold 
Pensioenfonds

Het betreft het risico van het niet gematcht zijn 
van activa en passiva dan wel in kosten en uitgaven 
in termen van rentevoet, rentetypische looptijden, 
basisvaluta, en gevoeligheid voor ontwikkeling in 
prijspeil. Het bruto rente- en valutarisico is aanzienlijk 
vanwege de grote impact van een rentedaling op 
de solvabiliteit en het feit dat ongeveer 50% van 
de beleggingen in vreemde valuta is. Het bruto 
liquiditeitsrisico is beperkt en is licht toegenomen 
vanwege de beleggingen in hypotheken. Ahold 
Pensioenfonds beschikt over voldoende en liquide 
werkkapitaal en heeft regelmatige en voorspelbare 
kasstromen. Het bruto inflatierisico is beperkt omdat 
Ahold Pensioenfonds een voorwaardelijke indexatie 
kent. 
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Belangrijkste beheersmaatregelen gedurende 2017

Renterisico:
• Strategische renteafdekking is 75%.
• Dynamische renteafdekking op basis van 

vastgestelde grenzen om de renteafdekking 
eenmalig te kunnen verlagen bij een lage rentestand 
en daarna weer geleidelijk te verhogen als de rente 
stijgt. Op basis hiervan lag de daadwerkelijke 
renteafdekking gedurende 2017 rond de 60%.

Valutarisico:
• Strategisch wordt het valutarisico voor de 3 

grootste valuta’s 100% afgedekt. Het betreft hier de 
Amerikaanse dollar, de Britse Pond, en de Japanse 
Yen.

• Op basis van het dynamische beleid is de 
Amerikaanse dollar gedurende een deel van 2017 
voor 75% afgedekt.

• Ook de Zwitserse Frank is voor een deel van 2017 
afgedekt geweest.

Liquiditeitsrisico:
• Beleid is om voldoende liquide middelen aan te 

houden (ongeveer € 10 mln.).
• Daarnaast bestaat de beleggingsportefeuille uit 

voldoende instrumenten met een hoge mate van 
liquiditeit.

• Alternatieve beleggingen en niet beursgenoteerd 
vastgoed worden vanaf 2015 geleidelijk afgebouwd. 
Dit proces is ook in 2017 voortgezet en hierin is 
goede vooruitgang geboekt. 

Inflatierisico:
• Geaccepteerd risico. Het beleid van het bestuur 

is gericht op een dusdanig rendement dat het 
pensioenfonds in staat stelt de pensioenrechten en 
pensioenaanspraken te indexeren.

2. Marktrisico
Definitie en inschatting bruto risico voor Ahold 
Pensioenfonds

Het risico als gevolg van het blootstaan aan 
wijzigingen in marktprijzen en verhandelbare financiële 
instrumenten binnen de beleggingsportefeuille. Dit 
heeft voor pensioenfondsen alleen betrekking op 
niet-rentedragende activa, omdat het renterisico 
onder matching-/renterisico is vastgelegd. High 
Yield- en Emerging Market Debt obligaties vallen wel 
onder marktrisico vanwege de kredietopslag naast 
het renterisico. Het bruto risico is aanzienlijk voor de 
prijsvolatiliteit en voor concentratie- en correlatierisico. 
Voor marktliquiditeit is het bruto risico laag vanwege 
de strategische allocatie naar beleggingscategorieën 
met een hoge marktliquiditeit.

Belangrijkste beheersmaatregelen gedurende 2017

Prijsvolatiliteit:
• Spreiding over verschillende beleggingscategorieën 

en daarbinnen landen, sectoren en 
vermogensbeheerders.

• Toepassen van de RiskGrid. Hiermee wordt het 
risicobudget dat is toegewezen aan marktrisico 
aangepast aan het niveau van de dekkingsgraad. 

• Voor aandelen in ontwikkelde markten is gekozen 
voor passieve mandaten met een lage tracking error.

Marktliquiditeit:
• Het strategische beleggingsbeleid voorziet in 

afdoende allocatie naar beleggingscategorieën met 
een hoge marktliquiditeit.

• De collateral stress test die maandelijks wordt 
uitgevoerd door AXA IM kan aanleiding zijn 
tot een tactische allocatie naar meer liquide 
beleggingscategorieën. 

Concentratie- en correlatierisico:
• Iedere beleggingscategorie wordt gekozen op basis 

van de in de “Asset Liability Management “(ALM) 
studie uitgevoerde modellering, waarin dit risico een 
belangrijke factor is. Dit geldt ook voor “mini-ALM’s 
bij het toevoegen van beleggingscategorieën.

Jaarverslag 2017
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Algemeen voor alle marktrisico’s:
• De strategische asset allocatie, RiskGrid en tactische 

bandbreedtes zijn vastgelegd in de Beleidsnota 
Beleggingen.

• Elk kwartaal wordt een dynamisch strategische 
asset allocatie advies besproken in de BAC en 
vervolgens voorgelegd aan het bestuur.

• Begin 2018 wordt er weer een nieuwe ALM studie 
uitgevoerd als startpunt van het nieuwe strategische 
beleggingsbeleid voor de komende drie jaar. 

3. Kredietrisico
Definitie en inschatting bruto risico voor Ahold 
Pensioenfonds

Het risico dat een tegenpartij contractuele of andere 
overeengekomen verplichtingen (waaronder verstrekte 
kredieten, leningen, vorderingen en ontvangen 
garanties) niet nakomt. Voor Ahold Pensioenfonds zijn 
de belangrijkste kredietrisico’s de tegenpartijrisico’s 
voor rente- en valutaderivaten, effectentransacties, 
security lending, deposito’s en hypothekenfonds. 
Per einde 4e kwartaal 2016 is het security lending 
programma beëindigd. Het bruto risico voor 
effectentransacties en deposito’s wordt ingeschat als 
aanzienlijk. De overige kredietrisico’s als beperkt tot 
laag. 

Het kredietrisico zou voor Ahold Pensioenfonds kunnen 
wijzigen op het moment waarop vanuit ‘European 
Market Infrastructure Regulation’ (EMIR) wetgeving de 
verplichting tot het clearen van swaps van toepassing 
wordt op pensioenfondsen. Gedurende 2016 en 2017 
heeft Ahold Pensioenfonds zich voorbereid op het van 
kracht worden van deze wetgeving en is daarmee in 
staat om geclearde SWAP transacties uit te voeren.

Belangrijkste beheersmaatregelen gedurende 2017

Tegenpartijrisico voor rente- en valutaderivaten:
• Zowel voor rente- als voor valuta afdekking werkt 

Ahold Pensioenfonds met een aantal goedgekeurde 
partijen. Met deze partijen is een ISDA/CSA 

afgesloten. 
• Voor openstaande posities van meer dan € 1 mln. 

wordt onderpand gestort. 
• Voor de valutacontracten wordt in aanvulling het 

transactierisico afgedekt door ‘Continuous Linked 
Settlement’ (CLS), via een CLS bank.

• Gedurende 2018 zal het tegenpartijrisico op 
derivaten nogmaals worden beoordeeld en zullen 
beheersmaatregelen mogelijk nog verder worden 
aangescherpt, bijvoorbeeld door een grotere 
spreiding over verschillende tegenpartijen voor niet 
geclearde derivaten.

Tegenpartijrisico bij effectentransacties:
• Het gaat hierbij met name om het kredietrisico op 

de managers gedurende de korte periode tussen 
het ontvangen van de gelden en het op naam 
registreren van de beleggingen. Processen tussen 
de manager, bewaarbank, administrateur en 
accountant worden kritisch beoordeeld.

Tegenpartijrisico bij securities lending:
• Ahold Pensioenfonds heeft per ultimo 2016 securities 

lending geheel afgebouwd.

Tegenpartijrisico voor deposito’s:
• De tegenpartijen voor deposito’s zijn alleen 

kredietwaardige Nederlandse banken, waarbij de 
looptijden van de deposito’s kort zijn.

4. Verzekeringstechnisch risico
Definitie en inschatting bruto risico voor Ahold 
Pensioenfonds

Het risico dat uitkeringen (nu dan wel in de toekomst) 
niet kunnen worden gefinancierd vanuit premie- en/
of beleggingsinkomsten als gevolg van onjuiste en/of 
onvolledige (technische) aannames en grondslagen bij 
het bepalen van de verplichtingen en de premiestelling. 
Items van verzekeringstechnische risico’s zijn het 
sterfte- en arbeidsongeschiktheidsrisico. 
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Het arbeidsongeschiktheidsrisico wordt geheel 
gedragen door werkgever en werknemers en is dus geen 
risico voor Ahold Pensioenfonds. Het bruto sterfterisico 
is beperkt omdat veranderingen in de prognosetafels 
direct worden verwerkt in de dekkingsgraad, waarbij 
bij een lagere dekkingsgraad niet of minder wordt 
geïndexeerd. Vanaf oktober 2016 zijn de nieuwe AG 
sterftetafels toegepast.

Belangrijkste beheersmaatregelen gedurende 2017

De belangrijkste beheersmaatregelen met betrekking 
tot het sterfterisico zijn:
• Er wordt gebruik gemaakt van de meest recente 

prognosetafels.
• De jaarlijkse actuariële analyse bevat een 

gedetailleerde analyse op het sterfteresultaat naar 
de verschillende groepen.

• Elk jaar wordt ten minste een kostendekkende 
premie gevraagd voor de diverse onderdelen van de 
pensioenregeling.

De aannames in de actuariële analyses worden 
getoetst door de externe actuaris.

5. Omgevingsrisico
Definitie en inschatting bruto risico voor Ahold 
Pensioenfonds

Het risico dat optreedt door van buiten het 
Pensioenfonds komende veranderingen. Hiertoe 
behoren alle mogelijke veranderingen op economisch, 
politiek en maatschappelijk gebied.
Bij Ahold Pensioenfonds zijn de belangrijkste 
omgevingsrisico’s het sponsorrisico en veranderingen 
in wet- en regelgeving. Op basis daarvan is het bruto 
risico ingeschat als aanzienlijk.

Belangrijkste beheersmaatregelen gedurende 2017

Te noemen beheersmaatregelen ten aanzien van het 
sponsorrisico zijn:
• Het afsluiten van een uitvoeringsovereenkomst. In de 

uitvoeringsovereenkomst tussen het pensioenfonds 
en de werkgever zijn afspraken gemaakt over 
premievaststelling en premiebetaling.

• De bemensingsovereenkomst regelt de 
onafhankelijkheid van de uitgeleende werknemers 
aan Ahold Pensioenfonds.

• Om tijdig te kunnen anticiperen op veranderingen 
in wet- en regelgeving participeren de leden van 
het Management Team in diverse overlegorganen 
en belangengroepen. Het doel hiervan is het 
aangesloten blijven bij ontwikkelingen, het delen van 
best practices en het waar mogelijk uitoefenen van 
invloed.

• Gedurende 2017 is door het bestuur wederom een 
SWOT analyse uitgevoerd. Deze SWOT analyse zal 
jaarlijks op de agenda van het bestuur staan. 

• Uit de SWOT analyse voor 2016 en voor 2017 is het 
periodiek toetsen van de toekomstbestendigheid 
van het pensioenfonds en de uitvoeringsorganisatie 
als aandachtspunt gekomen. In 2018 zal er daarom 
een toekomstbestendigheidsanalyse worden 
uitgevoerd door het uitvoerend bestuur (UB) waarbij 
de toekomstbestendigheid wordt getoetst aan een 
aantal scenario’s die kunnen worden geïnitieerd 
door wet- en regelgeving, de werkgever of de 
uitvoeringsorganisatie. Hierin worden ook scenario’s 
als gevolg van een eventueel nieuw pensioenstelsel 
meegenomen. 

6. Operationeel risico
Definitie en inschatting bruto risico voor Ahold 
Pensioenfonds

Betreft het geheel van de operationele risico’s 
die voortkomen uit de uitvoerende processen en 
systemen die onder de verantwoordelijkheid van de 
uitvoeringsorganisatie van Ahold Pensioenfonds vallen.

Jaarverslag 2017
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Het bruto risico voor deze operationele risico’s varieert 
per risicogebied en is per risico in detail bepaalt op 
basis van kans en impact. 

Belangrijkste beheersmaatregelen gedurende 2017

Zoals eerder genoemd zijn gedurende 2016 en 2017 alle 
operationele risico’s voor de verschillende functionele 
gebieden binnen de uitvoeringsorganisatie opnieuw 
gedefinieerd aan de hand van de doelstellingen van 
deze afdelingen. Op basis van deze risicobeoordeling 
zijn alle beheersmaatregelen geüpdate en opnieuw 
vastgelegd in de GRC tool. 

Vanaf 2017 wordt er jaarlijks een risicobeoordeling per 
afdeling van de uitvoeringsorganisatie uitgevoerd met 
de eerstelijns verantwoordelijken en de risicomanager. 
Op basis van deze beoordeling worden risico’s en 
beheersmaatregelen waar nodig aangepast. 

7. Uitbestedingsrisico
Definitie en inschatting bruto risico voor Ahold 
Pensioenfonds

Het risico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit 
van aan derden uitbestede werkzaamheden worden 
geschaad.

Bij Ahold Pensioenfonds zijn de belangrijkste 
uitbestedingen:
• Het vermogensbeheer aan AXA IM
• Bewaardiensten, rendement management en 

beleggingsadministratie aan KAS BANK gedurende 
2017 en per 1 januari 2018 aan BNP Paribas Securities 
Services

• Het verrichten van de pensioenuitkeringen door 
Genpact.

• Het ondersteunen en hosten van de IT-systemen bij 
diverse service providers.

In het algemeen wordt het bruto uitbestedingsrisico 
ingeschat als aanzienlijk met name op het gebied van 
integriteit (informatiebeveiliging) en kwaliteit.

Belangrijkste beheersmaatregelen gedurende 2017

De belangrijkste algemene beheersmaatregelen om 
het uitbestedingsrisico te beperken zijn:
• Het uitbestedingsbeleid en het 

contractmanagement met uitbestedingspartners.
• In 2017 zijn verdere stappen gezet in het 

aanscherpen van de assurance verklaringen die wij 
ontvangen van de verschillende dienstverleners. 

• In het kader van integriteit in relatie tot uitbesteding 
wordt een driejaarlijkse uitvraag gedaan naar de 
gedragscodes van deze partijen. 

• De risico analyse en beoordeling en het definiëren 
van de beheersmaatregelen ten aanzien van 
uitbestede activiteiten en de leveranciers is 
volledig meegenomen in het eerder genoemde 
initiatief rond de operationele risico’s van de 
uitvoeringsorganisatie.

• Leveranciers- en contractmanagement is de 
afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd. Er is een 
centrale registratie van alle contracten, rapportages 
en overige afspraken per leverancier en er worden 
strakke normen, tools en templates gebruikt voor 
selectieprocedures en contracten met leveranciers. 

• Gedurende 2017 zijn er twee grote leverancierselectie 
trajecten gedaan, voor bewaardiensten en voor de 
leveranciers van onze website en portal omgeving. 
Beide selecties hebben geleid tot het vervangen van 
de huidige leveranciers. Met de nieuwe leveranciers 
zijn gedegen contracten gesloten die voldoen aan 
alle juridische eisen en alle eisen op het gebied van 
leveranciersmanagement, Informatiebeveiliging en 
assurance.

8. IT risico
Definitie en inschatting bruto risico voor Ahold 
Pensioenfonds

Het risico dat bedrijfsprocessen en de 
informatievoorziening onvoldoende integer, niet 
continue of onvoldoende beveiligd zijn wordt 
ondersteund door IT.
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De belangrijkste componenten binnen het IT-risico zijn:
• Strategie en beleid
• Informatiebeveiliging
• Continuïteit

Het bruto risico wordt voor deze drie gebieden 
ingeschat als aanzienlijk.
De normen die binnen ons beleid op het gebied 
van IT en Informatiebeveiliging zijn gesteld zijn 
tevens uitgangspunt voor de dienstverleners van 
Ahold Pensioenfonds en zijn geborgd binnen ons 
uitbestedingsbeleid.

Belangrijkste beheersmaatregelen gedurende 2017

Strategie en beleid:
• Ten aanzien van informatiebeveiliging heeft het 

bestuur een informatiebeveiligingsstrategie en beleid 
vastgesteld.

• Ten aanzien van de ondersteunende 
bedrijfsprocessen maakt Ahold Pensioenfonds 
veelal gebruik van uitbesteding (zie daarvoor ook 7. 
Uitbestedingsrisico).

Informatiebeveiliging:
• De informatiebeveiligingsstrategie wordt jaarlijks 

herzien en goedgekeurd door het bestuur.
• Het informatiebeveiligingsbeleid met als basis de 54 

DNB criteria wordt jaarlijks door het UB vastgesteld 
en uitgevoerd. 

Continuïteit:
• De IT-continuïteitsrisico’s zijn meegenomen in het 

‘Business Continuity Plan’ van Ahold Pensioenfonds. 
Dit plan wordt periodiek geüpdate en waar nodig 
getest. 

Informatiebeveiliging en data privacy waren in 2017 
opnieuw belangrijke aandachtsgebieden binnen het 
IT-risico. 

Gedurende 2017 is op verzoek van DNB opnieuw 
een self assessment ingevuld op het gebied van IT 

en informatiebeveiliging. Deze self assessment is 
getoetst door IAAD en vervolgens heeft DNB een audit 
uitgevoerd om de self assessment te toetsen. 
De assessement en rapportage van DNB wijkt 
slechts op een onderwerp af onze self assessment. 
Hierbij gaat het om het volwassenheidsniveau 
van het risicobeoordelingsproces. Omdat dit pas 
recentelijk is geïmplementeerd kan het nog niet 
worden geëvalueerd en heeft het daarmee nog niet 
het volwassenheidsniveau 4 (op een schaal van 
1-5). Dit wordt in 2018 opgelost binnen het reguliere 
risicobeoordelingsproces. Hiermee voldoet Ahold 
Pensioenfonds op alle gebieden binnen het IT en 
informatiebeveiligingsdomein aan de door DNB vereiste 
volwassenheidsniveau’s.

9. Integriteitsrisico
Definitie en inschatting bruto risico voor Ahold 
Pensioenfonds

Het risico dat de integriteit van Ahold Pensioenfonds 
wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, 
onethische gedragingen van de organisatie, 
medewerkers, het management dan wel van een ander 
gelieerde instelling of persoon in het kader van wet- 
en regelgeving en maatschappelijke en door Ahold 
Pensioenfonds opgestelde normen. Bruto risico wordt 
ingeschat als beperkt.

Belangrijkste beheersmaatregelen gedurende 2017

• In het kader van het DNB onderzoek 
Belangenverstrengeling is een risicoanalyse 
uitgevoerd en gedocumenteerd op het gebied 
van integriteit en belangenverstrengeling. Deze 
risicoanalyse heeft niet geleid tot aanvullende 
beheersmaatregelen, wel tot het verder aanscherpen 
van de uitvoering en vastlegging hiervan. Deze 
Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA) is in 
2016 geüpdate en goedgekeurd door het bestuur.

• De SIRA wordt tweejaarlijks geüpdate. Deze update 
staat derhalve weer gepland voor 2018.

Jaarverslag 2017
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10. Juridisch risico
Definitie en inschatting bruto risico voor Ahold 
Pensioenfonds

Het risico samenhangend met veranderingen in en 
naleving van wet- en regelgeving en het mogelijk 
bedreigd worden van de rechtspositie van Ahold 
Pensioenfonds, met inbegrip van de mogelijkheid dat 
contractuele bepalingen niet afdwingbaar zijn of niet 
correct zijn gedocumenteerd. Het bruto risico wordt 
ingeschat als aanzienlijk.

Belangrijkste beheersmaatregelen gedurende 2017

 - In 2015 is door Ahold Pensioenfonds een 
Compliance Framework opgesteld waarin alle 
beleidsdocumenten die zijn opgesteld binnen Ahold 
Pensioenfonds zijn opgenomen. Dit Framework heeft 
als doel:
• Het vergroten van het inzicht in de geldende 

documenten en de status daarvan.
• Het duidelijk maken van de hiërarchie tussen de 

verschillende documenten.
• Tijdig inzicht in de impact van verandering in wet- 

en regelgeving op ons beleid en de documenten 
waarin dit is vastgelegd.

• Gestructureerd inzicht (intern en richting 
toezichthouders) in de wijze waarop Ahold 
Pensioenfonds compliant is met relevante wet- en 
regelgeving. 

• Dit Framework wordt doorlopend actueel 
gehouden. 

 - Als onderdeel van het opnieuw in kaart brengen 
van de risico’s en beheersmaatregelen voor de 
operationele functies van de uitvoeringsorganisatie 
(zie 6. Operationeel risico) is het Juridische risico 
meegenomen als een van de risicogebieden.

11. Communicatierisico
Definitie en inschatting bruto risico voor Ahold 
Pensioenfonds

De belangrijkste risico’s rond communicatie zijn:
a) Het reputatierisico – de kans dat uitingen van het 

pensioenfonds negatieve aandacht / publiciteit 
krijgen die schadelijk zijn voor het pensioenfonds.

b) Non-compliance met wettelijke 
communicatieverplichtingen

c) Dataprivacy risico’s
d) Ontevreden deelnemers vanwege het niet juist, 

onvolledig of niet tijdig geïnformeerd zijn

Belangrijkste beheersmaatregelen gedurende 2017

• Collectieve uitingen worden behandeld in 
een redactieraad en worden besproken en 
goedgekeurd door het UB.

• Er is daarnaast een stuurgroep communicatie 
die waarborgt dat ook Ahold Delhaize volledig 
is aangesloten op communicatie door Ahold 
Pensioenfonds.

• Alle uitingen worden door de 
communicatiemanager van Ahold Pensioenfonds 
getoetst aan relevante wet- en regelgeving

• Ahold Pensioenfonds heeft een beleidsplan en 
een jaarplan communicatie, wat getoetst wordt 
aan relevante wet- en regelgeving voor verplichte 
communicatie-uitingen. 

• Ahold Pensioenfonds is zich aan het voorbereiden 
op het van kracht worden van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 
mei 2018.
Voor de projectaanpak, tools en templates is 
Ahold Pensioenfonds aangesloten bij het project 
van Ahold Delhaize. Het project is gedurende 
2017 volgens plan verlopen, waarmee Ahold 
Pensioenfonds naar verwachting tijdig volledig 
zal voldoen aan de eisen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.
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D. Compliance
Per 1 januari 2017 is een onafhankelijke compliance officer benoemd. 
Gedurende 2016 werd deze rol nog ingevuld door één van de 
managementteamleden van de uitvoeringsorganisatie. 

Het compliance framework, een totaal overzicht van alle 
beleidsdocumenten en procedures binnen Ahold Pensioenfonds, is 
gedurende het jaar conform planning geactualiseerd.

Een goed 
pensioen 
is risico’s 
beperken.
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B. Governance 
& organisatie
Na een gedegen voorbereiding, die al is gestart in 2015, heeft 
het bestuur in 2016 besloten een nieuw bestuursmodel in te 
voeren: het omgekeerd gemengd bestuursmodel. 

In dit bestuursmodel, dat van start is gegaan in 2017, bestaat het bestuur uit een 
niet uitvoerend bestuur (NUB) en een uitvoerend bestuur (UB). Gezamenlijk zijn zij 
verantwoordelijk voor het beleid en het besturen van Ahold Pensioenfonds. Het NUB 
heeft daarnaast een toezichthoudende rol gekregen. Bij het UB ligt de focus vooral 
op de uitvoering van het beleid. Dit bestuursmodel kenmerkt zich door korte lijnen 
en maakt het Bestuur van Ahold Pensioenfonds slagvaardiger. De belangen van alle 
belanghebbenden bij het pensioenfonds blijven uiteraard goed gewaarborgd. De 
implementatie is geheel volgens plan verlopen. 

Per 1 januari 2017 is het bestuursmodel veranderd van een paritair bestuursmodel naar 
een omgekeerd gemengd bestuursmodel. Belangrijk is uiteraard de rolverdeling tussen 
het NUB en het UB.
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Profiel
Stichting Pensioenfonds Ahold, statutair gevestigd aan 
de Provincialeweg 11 te Zaandam voert de Nederlandse 
pensioenregeling uit namens Koninklijke Ahold Delhaize 
N.V. (de werkgever) tevens gevestigd aan het zelfde 
adres. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 41231396. 

Bestuur
Besluiten nemen over (aanpassing van) het 
beleid, inhoudelijke wijzigingen van de belangrijke 
pensioenfondsdocumenten (zoals ABTN, 
uitvoeringsovereenkomst) en over alle zaken waarbij 
evenwichtige belangenafweging moet plaatsvinden. 
Hierover legt het bestuur verantwoording af aan het 
verantwoordingsorgaan (VO). 

Voor leden van het NUB geldt een zittingsperiode 
van maximaal vier jaar, waarna herbenoeming kan 
plaatsvinden. Ieder lid van het bestuur kan met 
ingang van 1 juli 2014 maximaal twee maal worden 
herbenoemd. Voor de leden van het UB geldt dat 
zij voor onbepaalde tijd worden benoemd. De 
onafhankelijke voorzitter wordt voor een nader te 
bepalen periode benoemd. Alle leden van het bestuur 
zijn onafhankelijk in hun oordeel en werken volgens het 
principe van evenwichtige belangenbehartiging. 

Niet uitvoerend bestuur (NUB)
Toezicht houden op de UB en het voltallige bestuur. 
Hierover verantwoording afleggen aan het VO.

Uitvoerend bestuur (UB)
De uitvoering van het dagelijks beleid lag gedurende 
2017 in handen van de voorzitter van het UB (directeur) 
en de twee andere uitvoerende bestuurders. Deze zijn 
werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. 
Tussen Ahold Pensioenfonds en de werkgever is een
bemensingsovereenkomst gesloten, waarin onder meer 
is geregeld dat de directeur en alle andere medewerkers 
hun werkzaamheden onafhankelijk van de werkgever 
uitvoeren, onder directe leiding van het bestuur.

Auditcommissie (AC)
Ahold Pensioenfonds heeft ervoor gekozen om een 
AC in te richten. Naast het feit dat wij daarmee 
voldoen aan de wettelijke verplichting biedt het ook 
mogelijkheid om in deze commissie meer diepgaand 
te praten over risicomanagement en financiële 
verslaglegging, waarbij gebruik kan worden gemaakt 
van externe expertise op deze gebieden.
De AC ondersteunt het NUB bij de uitoefening van het 
intern toezicht. De AC vormt zich ten behoeve daarvan 
een oordeel over het gevoerde beleid voor enkele 
specifieke toezichtgebieden. De AC zal zich in ieder 
geval een beeld vormen van:

• Risicobeheersing
• Beleggingsbeleid (beheersing beleggingsrisico’s en 

toezicht op de uitvoering van het beleggingsbeleid)
• Financiële informatieverschaffing
 
Naast de drie wettelijke toezichtgebieden vanuit 
de Pensioenwet zijn de volgende gebieden door het 
bestuur toegevoegd: Interne managementinformatie, 
compliance, uitbesteding en informatiebeveiliging, 
onderzoeken interne- en externe toezichthouders.

Beleggingsadviescommissie (BAC)
De BAC adviseert het bestuur over het strategisch en 
tactisch beleggingsbeleid en de bijbehorende balans- 
en risicomanagement vraagstukken (waaronder de 
ALM-studie). De BAC bereidt bestuursbesluiten voor 
inzake:

• het strategisch beleggingsbeleid en de 
bandbreedtes;

• het tactisch beleggingsbeleid;
• de invulling van de deelportefeuilles en het 

derivaten- en valutabeleid;
• de vaststelling van de benchmarks;
• het toetsen en evalueren van het gevoerde en te 

voeren beleggingsbeleid;
• het selecteren en ontslaan van de externe 

vermogensbeheerders.

Jaarverslag 2017
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Verantwoordingsorgaan (VO)
Het VO bestaat uit zes leden. Twee leden worden 
benoemd door de werkgever en twee door de Centrale 
Ondernemingsraad (COR) namens de werknemers. De 
pensioengerechtigden hebben twee leden benoemd 
door middel van verkiezing. Bij de kandidaatstelling 
voor de verkiezingen wordt ook de geschiktheid van de 
kandidaten beoordeeld. Voor de leden van het VO is 
een competentievisie opgesteld.

Voor leden van het VO geldt een zittingsperiode 
van maximaal vier jaar, waarna herbenoeming kan 
plaatsvinden. 

Code Pensioenfondsen
Ahold Pensioenfonds volgt de normen die in 2014 
door de Pensioenfederatie en de Stichting van de 
Arbeid zijn vastgelegd in de Code Pensioenfondsen. 
Enerzijds hebben deze normen betrekking op algemene 
zaken zoals taken en werkwijzen van de diverse 
organen van het pensioenfonds, risicomanagement, 
communicatie, verantwoord beleggen en de rol van 
de onafhankelijke accountant en actuaris. Anderzijds 
zijn ze gericht op de inrichting en de organisatie van 
het pensioenfonds, waaronder benoeming, ontslag 
en schorsing van bestuursleden, stemverhoudingen, 
zittingsduur, diversiteit en beloningsbeleid. De Code 
Pensioenfondsen is leidend, maar niet bindend. Dat 
betekent dat er ruimte is om af te wijken van de 
normen, mits dit weloverwogen gebeurt. 

In 2017 voldoet Ahold Pensioenfonds aan bijna alle 
normen van de Code Pensioenfondsen. Op twee 
normen werd afgeweken. Het gaat hier om de normen 
60 en 68 van de code.

Norm 60 schrijft voor dat de zittingsduur van een 
bestuurslid maximaal vier jaar is en dat dit bestuurslid 
maximaal twee keer kan worden herbenoemd. Ahold 
Pensioenfonds wijkt daarvan af omdat de drie leden 
van het UB, die tevens lid zijn van het bestuur, voor 
onbepaalde tijd zijn benoemd. 

Norm 68 schrijft voor dat in het bestuur en het VO ten 
minste één lid boven en ten minste één lid onder de 
veertig jaar zitten. Ahold Pensioenfonds wijkt daarvan 
af omdat in het bestuur en het VO geen leden onder de 
veertig jaar zitten.

Gedragscode
Bij Ahold Pensioenfonds is een gedragscode van 
toepassing, die door het bestuur is vastgesteld. 
De gedragscode wordt jaarlijks aan de aan Ahold 
Pensioenfonds verbonden personen gepresenteerd. 
De leden van het bestuur en het VO, alsmede 
alle medewerkers van Ahold Pensioenfonds en 
enkele belangrijke (externe) betrokkenen bij het 
pensioenfonds hebben zich geconformeerd aan de 
gedragscode. In de gedragscode zijn voorschriften 
opgenomen over bijvoorbeeld het aannemen van 
uitnodigingen en/of cadeaus en het verbod op het 
gebruik van voorkennis bij effectentransacties. Voor 
alle (in)direct betrokkenen bij beleggingstransacties, 
de zogenoemde “insiders”, geldt een strenger regime. 
De insiders dienen bepaalde privétransacties of 
(financiële) verbintenissen rechtstreeks te melden 
bij de compliance officer van Ahold Pensioenfonds. 
De leden van het bestuur, het VO, de BAC en de AC 
worden jaarlijks gevraagd om in combinatie met de 
verklaring van de naleving van de gedragscode opgave 
te doen van hoofd- en nevenfuncties. De compliance 
officer houdt toezicht op de juiste toepassing en de 
effectiviteit van de gedragscode en beoordeelt of de 
opgegeven hoofd- en nevenfuncties conflicterend 
kunnen zijn met de belangen van Ahold Pensioenfonds. 
In 2017 zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. De 
compliance officer rapporteert over de naleving van de 
gedragscode aan het bestuur. 

Klokkenluidersregeling
Bij Ahold Pensioenfonds is een klokkenluidersregeling 
van toepassing, waar alle betrokkenen bij het 
pensioenfonds zonder gevaar voor hun positie kunnen 
rapporteren over onregelmatigheden binnen het 
pensioenfonds. 
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Dit kan gaan om onregelmatigheden van algemene, 
operationele en van financiële aard. In 2017 zijn geen 
meldingen via de klokkenluidersregeling gerapporteerd.

Uitbestede werkzaamheden 
Ahold Pensioenfonds heeft AXA IM ingehuurd voor 
vermogensbeheerdiensten en risicomanagement rond 
vermogensbeheer. Er is een “fiduciary management 
agreement” met bijbehorende service level agreement 
(SLA) van kracht. AXA IM verleent de volgende 
diensten: 

• ontwikkeling strategische en tactische 
beleidsvoorstellen; 

• portefeuillemanagement en beheer van risico 
overlay structuren (rente- en valuta-afdekking); 

• (portfolio) manager en fondsselectie; 
• rapportages en overige relevante informatie.

Voor het beheer van beleggingsportefeuilles en 
discretionaire mandaten zijn externe managers 
gecontracteerd. Effectenbewaardiensten worden 
verleend door een externe bewaarbank (KAS BANK), 
die ook de beleggingsadministratie verzorgt en 
maandelijks de performanceberekeningen uitvoert ten 
behoeve van Ahold Pensioenfonds. Per 1 januari 2018 
wordt deze dienstverlening verzorgd door BNP Paribas 
Security Services. 

De uitbetaling van de pensioenuitkeringen is 
uitbesteed aan Genpact, evenals de loon- en 
premieheffingsberekeningen. 

Ahold Pensioenfonds maakt voor de IT-systemen deels 
gebruik van de IT-infrastructuur van Ahold Delhaize IT 
support. Het beheer van de deelnemersapplicaties is 
ondergebracht bij een andere dienstverlener genaamd 
Solvinity.

Voorts maakt Ahold Pensioenfonds gebruik 
van Lifetime, een marktstandaard voor 
pensioenadministraties waarvoor Inovita de inrichting 
verzorgt. Voor de uitbestede werkzaamheden zijn SLA’s 
afgesloten. Het bestuur en de uitvoeringsorganisatie 
van Ahold Pensioenfonds bewaken doorlopend de 
kwaliteit van de verleende diensten.

Jaarverslag 2017
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Personalia

Naam Functie Namens

Chris Dik Onafhankelijke voorzitter

Sandra Hogeveen (kandidaat bestuurslid vanaf 
29 juni 2017 en bestuurslid vanaf 15 februari 2018)

Vice President VAT & Excise Duties Europe,
Ahold Delhaize

Centrale 
Ondernemingsraad

Frank Jansen (bestuurslid tot 1 oktober 2017) Senior Director Research & Development Centrale 
Ondernemingsraad

Peter Lindenbergh Pensioengerechtigd, 
voormalig Hoofd Arbeidsrelaties, Ahold

Pensioen-
gerechtigden

Klaas Miedema Senior Vice President HR Strategic Initiatives, 
 Ahold Delhaize Werkgever

Ton Nolet Senior Vice President Business Services, 
 Ahold Delhaize Werkgever

Naam Functie Namens

Barbara van der Zanden-Sandtke (Voorzitter) Vice President Business Services HR, 
 Ahold Delhaize Werkgever

Ruud Beumer Pensioengerechtigd, 
voormalig Voorzitter Centrale Ondernemingsraad

Pensioen-
gerechtigden

Jan Wytze van Boven
Pensioengerechtigd, 

voormalig Senior Advisor Mergers & Acquisitions, 
Ahold 

Pensioen-
gerechtigden

Krista Groen-Meijns Director Corporate Accounting, Ahold Delhaize Centrale 
Ondernemingsraad

Hendrik Jan Roel Executive Vice President Finance, Albert Heijn Werkgever

Franz van Vlaanderen Senior Verkoopmedewerker, Albert Heijn Centrale 
Ondernemingsraad

 Niet uitvoerend bestuur 

Verantwoordingsorgaan

Naam Functie

Renate Pijst Directeur

Eric Huizing Beleggingen

John de Waal Finance & Risk 

 Uitvoerend bestuur 
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Naam Functie

Ton Nolet (voorzitter) Senior Vice President Business Services, 
Ahold Delhaize

Carel Koning (extern) Vice President Financial Reporting, 
Ahold Delhaize

Michael Kaal (extern) Extern deskundige

Naam Functie

Eric Huizing (voorzitter) Uitvoerend bestuurslid Beleggingen

Pim Baljet (extern) Beleggingsdeskundige

Jorik van den Bos (extern) Beleggingsdeskundige

Geert Jan Troost (extern, tot 31 oktober 2017) Beleggingsdeskundige

Miguel Silva Gonzales 
(extern vanaf 26 september 2017)

Senior Vice President & Treasurer 
Ahold Delhaize Finance Company  

Auditcommissie

Beleggingsadviescommissie

Jaarverslag 2017
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C. Kerncijfers
Kerngegevens 
(Geldbedragen x € 1 miljoen)

Aantal: 2017 2016 2015 2014 2013

Deelnemers 37.454 37.468 37.597 35.990 35.132

Gewezen deelnemers 37.875 36.571 36.265 35.170 36.562

Pensioengerechtigden 11.348 11.320 11.066 11.969 11.572

Totaal 86.677 85.359 84.928 83.129 83.266

Beleggingen 4.633,9 4.523,3 3.960,9 3.951,4 3.207,2

Pensioenverplichtingen 4.045,7 3.915,5 3.484,6 3.206,1 2.551,8

Arbeidsongeschiktheid pensioenverplichtingen 98,2 101,4 101,3 98,4 89,9

Pensioenuitkeringen 84,2 82,4 81,1 76,6 71,4

Arbeidsongeschiktheid pensioenuitkeringen 3,5 3,3 3,5 3,9 4,0

Feitelijke pensioenpremie 119,6 117,6 113,6 113,3 109,6

Gedempte kostendekkende pensioenpremie 107,9 103,0 70,1 73,3 77,9

Dekkingsgraad (%) n.v.t. n.v.t. n.v.t 116,7 116,0

Beleidsdekkingsgraad (1) (%) 109,7 104,0 110,7 n.v.t. n.v.t.

Vereist eigen vermogen Tact. Mix (2) (%) 116,1 115,2 117,9 112,6 113,4

Vereist eigen vermogen Strat. Mix (3) (%) 118,2 118,1 118,7 112,6 113,3

Totaal rendement (4) (%) 3,0 10,7 -1,3 24,1 -1,0

Uitvoeringskosten

Pensioenen (€ per deelnemer) 120 109 112 121 130

Vermogensbeheer (% gem. belegd vermogen) 0,30 0,27 0,35 0,37 0,37

Transactiekosten (% gem. belegd vermogen) 0,08 0,08 0,12 0,12 0,13

Totaal beleggingskosten (% gem. belegd vermogen)      0,38 0,35 0,47 0,49 0,50

1) De met ingang van 1 januari 2015 door de wetgever geïntroduceerde beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde 
van de dekkingsgraad.

2) Dit betreft het vereist eigen vermogen op basis van de tactische beleggingsportefeuille voor het komende jaar.
3) Dit betreft het vereist eigen vermogen op basis van de strategische beleggingsportefeuille voor de lange termijn.
4) Ahold Pensioenfonds vergelijkt het rendement met dat van de intern vastgestelde benchmark, die is gebaseerd op de 

strategische asset allocatie. Onderstaand overzicht laat dat zien: 
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Rendement 2017 (2) 2016 (2)

Ahold
Pensioen- 

Fonds

Benchmark
(1)

Strategische 
asset-

allocatie

Ahold
Pensioen- 

Fonds

Benchmark
(1)

Strategische 
asset-

allocatie

Aandelen 11,7 12,1 27,0% 8,3 8,0 27,0%

Vastrentende waarden -1,6 -2,1 68,0% 6,7 7,1 68,0%

Vastgoed (3) 3,0 2,4 5,0% 7,3 5,0%

Alternatieve beleggingen (3) 18,4 0,0% 1,3 0,0%

Cash -0,3 0,0% -0,3 0,0%

Subtotaal 1,5 100,0% 6,5 100,0%

Bijdrage derivaten (3) 1,5 4,2

Totaal 3,0 10,7

1) De intern vastgestelde performance benchmark houdt rekening met de in de loop van het jaar 
doorgevoerde wijzigingen in de strategische beleggingsportefeuille. 

2) Dit betreft voor mandaten het bruto rendement (exclusief beheervergoedingen) en voor fondsen 
het netto rendement (inclusief beheervergoedingen).

3) Beoordeling Private Equity vindt plaats aan de hand van lange termijn benchmark van aandelen 
plus jaarlijkse peergroup review. Voor niet beursgenoteerd vastgoed en de derivatenportefeuille 
bestaat geen benchmark.

Ontwikkeling (Beleids)dekkingsgraad
De financiële positie van Ahold Pensioenfonds komt tot uitdrukking in de 
dekkingsgraad: het totale pensioenvermogen (“vermogen”) gedeeld door de 
voorzieningen. De beleidsdekkingsgraad, de 12-maands gemiddelde dekkingsgraad, 
bedroeg 109,7% (2016: 104,0%). Eind 2017 bedroeg de maandelijkse dekkingsgraad 
111,4% (2016: 106,8%). In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling weergegeven 
over het boekjaar.

Jaarverslag 2017
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De ontwikkeling van de dekkingsgraad naar oorzaken laat zich als volgt verklaren: 

Dekkingsgraad 2017 2016

Begin boekjaar 106,8% 107,3%

1. Impact rentestijging/daling* 0,7% -5,6%

2. Impact rendement** 3,8% 5,2%

3. Impact oprenting voorziening 0,3% 0,1%

4. Indexatie 0,0% 0,0%

5. Premieresultaat -0,6% -0,1%

6. Bijstorting werkgever 0,7% 0,0%

7. Affinanciering VPL -0,5% 0,0%

8. Uitkeringsresultaat 0,2% 0,2%

9. Conversie naar leeftijd 68 -0,2% 0,0%

10 Actuariële aanpassingen 0,0% -0,5%

11. Combinatie-effect & overige 0,2% 0,2%

Einde boekjaar 111,4% 106,8%

* Het rente-effect is berekend inclusief het effect van de renteverandering op de markt-
waarde van de vastrentende waarden en renteswaps. 
** Het rendement is berekend exclusief het effect van de renteverandering op de 
marktwaarde van de vastrentende waarden en renteswaps.
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De belangrijkste resultaatbronnen in 2017 zijn:

1. De stijging van de gemiddelde rente in 2017 had een positief effect op de dek-
kingsgraad van 0,7%-punt (2016: 5,6%-punt negatief). De rekenrente (Ultimate 
Forward Rate (UFR)) wordt voorgeschreven door DNB. In onderstaande grafiek is 
het verloop van de rente over het jaar weergegeven.

2. Het rendement op beleggingen (exclusief het rente-effect op de marktwaarde 
van de vastrentende waarden en renteswaps) was in 2017 positief en heeft 3,8%-
punt dekkingsgraad opgeleverd (2016: 5,2%-punt positief). 

6. De bijstorting die de werkgever in december 2017 heeft betaald in verband met 
het dekkingstekort per 31 december 2016 had een positief effect op de dekkings-
graad van 0,7%-punt.

7. De affinanciering van Overgangsregeling 2006 in 2017 had een negatief effect op 
de dekkingsgraad van 0,5%.

Actuele renteDNB rente

2,0%

0,5%

1,5%

0,0%

1,0%

dec/16 jan/17 feb/17 mrt/17 apr/17 mei/17 jun/17 jul/17 aug/17 sep/17 okt/17 nov/17 dec/17

1,4%

1,2%

1,6%
1,5%
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Beleggingen
Rendement per beleggingscategorie

Beleggingscategorie Portefeuille-rendement Benchmark-rendement Relatief

Aandelen Europa 10,7% 10,2% 0,5%

Aandelen Noord-Amerika/Azië 7,0% 6,7% 0,3%

Aandelen Opkomende markten 18,2% 20,6% -2,4%

Alternatieve beleggingen 18,4% 18,4% 0,0%

Vastgoed beursgenoteerd -2,1% -3,1% 1,0%

Vastgoed niet-beursgenoteerd* 15,1% 15,1% 0,0%

Obligaties high yield -2,3% -3,2% 0,9%

Obligaties opkomende markten 18,2% 20,6% -2,4%

Obligaties € AAA-AA staat 0,3% -0,2% 0,5%

Obligaties bedrijven -3,6% -4,2% 0,6%

Hypotheken 3,0% -1,0% 4,0%

Liquiditeiten* -0,3% -0,3% 0,0%

Totaal 1,5% 0,8% 0,7%

Derivaten* 1,5% 1,5% 0,0%

Totaal 3,0% 2,3% 0,7%

*  Vastgoed niet beursgenoteerd, alternatieve beleggingen, liquiditeiten en derivaten hebben geen eigen benchmark

Meerjaar rendementen

Periode 2017 2016 2015 2014 2013

Jaarrendement 3,0% 10,7% -1,3% 24,1% -1,0%

Gemiddelde over de laatste vijf jaren 6,7% 9,0% 8,9% 11,3% 8,9%

Gemiddelde over de laatste tien jaren 5,6% 5,4% 5,6% 7,7% 6,7%

Gemiddelde over de laatste twintig jaren 6,0% 6,7% 7,2% 8,0% 6,8%
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Portefeuille samenstelling per jaareinde

Beleggingscategorie Werkelijk Tactisch Strategisch

Aandelen 21,4% 20,1% 27,0%

Obligaties high yield* 5,4% 5,5% 6,0%

Vastgoed 3,1% 3,1% 5,0%

Alternatieve beleggingen 1,9% 2,1% 0,0%

Obligaties opkomende markten* 3,6% 3,6% 6,0%

Zakelijke waarden 35,4% 34,4% 44,0%

Obligaties € AAA-AA staat 23,4% 23,8% 24,0%

Obligaties bedrijven 28,3% 28,9% 27,0%

Hypotheken 6,0% 5,1% 5,0%

Liquiditeiten 6,9% 7,8% 0,0%

Vastrentend 64,6% 65,6% 56,0%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

* Op basis van het risico profiel zijn Obligaties High Yield en Obligaties opkomende markten toegevoegd aan de zakelijke waarden.

Vermogensbeheerstructuur

Beleggingscategorie Vermogensbeheerders Beleggingsstijl

Aandelen Europa en Noord-Amerika/Azië Northern Trust Global Investors passief

Aandelen Opkomende markten Aberdeen, BlackRock en Dimensional 50% actief /
 50% passief

Private Equity GCM Grosvenor actief

Vastgoed beursgenoteerd Northern Trust Global Investors passief

Vastgoed niet-beursgenoteerd Diverse managers actief

Obligaties high yield Nordea actief

Obligaties opkomende markten State Street Global Advisors passief

Obligaties € AAA-AA staat AXA IM actief

Obligaties bedrijven JP Morgan en Allianz actief

Hypotheken Aegon actief

Liquiditeiten BlackRock en State Street Global Advisors actief

Jaarverslag 2017
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Investment beliefs
1. De samenstelling van de strategische 

beleggingsportefeuille is de dominante factor voor 
het rendementsrisicoprofiel.

2. De horizon van de beleggingsportefeuille sluit aan 
bij de horizon van de verplichtingen.

3. Een dynamisch beleggingsbeleid is nodig om 
flexibel maar gedisciplineerd de financiële positie 
van het pensioenfonds te beheren.  

4. Diversificatie verbetert het lange termijn 
rendements-risicoprofiel, maar kent grenzen.

5. De governance van het pensioenfonds dient 
aan te sluiten bij de complexiteit van de 
beleggingsportefeuille.

6. Passief beheer is het uitgangspunt.
7. Het pensioenfonds is kostenbewust maar weegt 

wel de netto opbrengsten van beleggingen 
tegen het totale kostenniveau van de 
beleggingsportefeuille af.

8. Het  pensioenfonds heeft een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

9. Risicobeheer is een integraal onderdeel van het 
beleggingsproces. 

10. Het pensioenfonds gelooft dat de uitbesteding 
aan een fiduciair vermogensbeheerder waarde 
toevoegt.

Vermogensbeheerkosten
De Pensioenfederatie heeft aanbevelingen 
opgesteld over de mate waarin en de manier 
waarop pensioenfondsen hun uitvoeringskosten 
in beeld moeten brengen en daarover moeten 
gaan rapporteren. De koepelorganisatie vraagt de 
pensioenfondsen deze inhoudelijk en qua fasering op 
te volgen of beargumenteerd aan te geven waarom 
ze dat op enig moment niet doen. Goed inzicht in 
alle componenten stelt ons in staat om gedegen te 
communiceren en verantwoording af te leggen. 

Daarnaast beveelt de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) ten aanzien van de vermogensbeheerkosten aan 
om het verband tussen de vermogensbeheerkosten, 
de risicobereidheid, het rendement, de samenstelling 
van de beleggingsportefeuille en het beleggingsbeleid 
nader toe te lichten. 

In deze paragraaf wordt een uiteenzetting gegeven 
van de vermogensbeheerkosten:
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Kosten van vermogens-
beheer 2017 (x €1.000)

Beheer-
kosten

Waarvan
performance 
gerelateerde 

beheerkosten

Waarvan 
bewaar-

loon

Waarvan 
BTW

Transac-
tie kosten

Waarvan 
BTW

Totaal

Vastgoed 686 0 8 27 6 0 692 

Aandelen 930 0 69 47 16 0 946 

Alternatieve beleggingen 2.714 0 0 0 0 0 2.714 

Vastrentende waarden 5.199 0 60 539 2.580 0 7.779 

Deposito's 252 0 0 0 78 0 330 

Derivaten (incl. 
bewaarloon collateral) 162 0 6 16 1.048 0 1.210 

Totaal toe te wijzen aan 
categorieën 9.943 0 143 629 3.728 0 13.671 

Kosten vermogensbeheer 
pensioenfonds 1.506 0 0 59 0 0 1.506 

Kosten fiduciair beheer 
(incl. andere diensten) 1.120 0 0 194 0 0 1.120 

Advieskosten 
vermogensbeheer 215 0 0 37 0 0 215 

Overige kosten 
bewaarinstelling 
(incl. settlement kosten)

920 0 0 66 0 0 920 

Totaal overige kosten 3.761 0 0 356 0 0 3.761 

BTW teruggave 2017 -421 -421 -421 

Totaal overige bate -421 0 0 -421 0 0 -421 

Totaal kosten van 
vermogensbeheer 13.283 0 143 564 3.728 0 17.011 

Als bps van het gemiddeld 
belegd vermogen 30 0 0 1 8 0 38 

Gemiddeld belegd pensioenvermogen 2017: 4.387.575  
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Kosten van vermogens-
beheer 2016 (x €1.000)

Beheer-
kosten

Waarvan
performance 
gerelateerde 

beheerkosten

Waarvan 
bewaar-

loon

Waarvan 
BTW

Transactie 
kosten

Waarvan 
BTW

Totaal

Vastgoed 583 0 9 17 10 0 593 

Aandelen 1.120 252 44 50 95 0 1.215 

Alternatieve beleggingen 3.255 0 0 0 0 0 3.255 

Vastrentende waarden 4.948 0 173 539 1.724 0 6.672 

Deposito's 83 0 0 0 0 0 83 

Derivaten (incl. bewaar-
loon collateral) 161 0 26 14 1.302 0 1.463 

Totaal toe te wijzen aan 
categorieën 10.150 252 252 620 3.131 0 13.281 

Kosten vermogensbeheer 
pensioenfonds 1.395 0 0 50 0 0 1.395 

Kosten fiduciair beheer 
(incl. andere diensten) 899 0 0 156 0 0 899 

Advieskosten 
vermogensbeheer 199 0 0 17 0 0 199 

Overige kosten 
bewaarinstelling 
(incl. settlement kosten)

923 0 0 65 0 0 923 

Totaal overige kosten 3.416 0 0 288 0 0 3.416 

BTW teruggave 2011-2015 -1.626 0 0 -1.626 0 0 -1.626 

BTW teruggave 2016 -362 -362 -362 

Totaal overige bate -1.988 0 0 -1.988 0 0 -1.988 

Totaal kosten van 
vermogensbeheer 11.578 252 252 -1.080 3.131 0 14.709 

Als bps van het gemiddeld 
belegd vermogen 27 1 1 -3 8 0 35 

Gemiddeld belegd pensioenvermogen 2016: 4.250.162  
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Beheerkosten
De beheerkosten betreffen onder meer:
• De aan portefeuillemanagers betaalde vergoedingen
• Verschuldigde ‘performance fees’ indien manager 

de met hem contractuele afgesproken doelstellingen 
overtreft.

• Het bewaarloon bestemd voor de bewaarinstelling
• De verschuldigde omzetbelasting over 

bovengenoemde kosten.

De beheerkosten bevatten tevens de kosten die 
door Ahold Pensioenfonds worden toegekend aan 
vermogensbeheer. Het betreffen ondermeer kosten 
van de afdeling Beleggingen en een gedeelte van de 
afdeling Finance & Risk Management en Algemeen die 
rechtstreeks aan het vermogensbeheer kunnen worden 
toegeschreven. Dit bedrag is inclusief (een gedeelte 
van) de kosten van extern toezicht door DNB en AFM.

Als laatste zijn onder beheer de kosten voor fiduciair 
beheer (inclusief overlay management), advies, 
settlement en overige verantwoord. Overige kosten 
bewaarinstelling bevatten vervolgens de kosten door 
onafhankelijke bewaarinstelling toegerekend aan het 
pensioenfonds voor het dagelijks voeren en controleren 
van de beleggingsadministratie, het berekenen van 
de maandelijkse rendementen en het analyseren en 
rapporteren hierover.

Ten opzichte van 2016 zijn de beheerkosten 
als percentage van het gemiddeld belegd 
pensioenvermogen gestegen van 27 bps naar 30 bps. 
De belangrijkste verklaringen voor deze stijging is dat 
hoewel er in beide jaren een BTW belastingbate is over 
het lopende jaar er alleen in 2016 ook sprake was van 
een BTW belastingbate over voorgaande jaren. 

De prestaties van de managers worden door Ahold 
Pensioenfonds beoordeeld na kosten. De betaalde 
beheervergoedingen worden in de jaarrekening 
verwerkt in de beleggingsopbrengsten.

Transactiekosten
Transactiekosten betreffen de kosten die gemaakt 
moeten worden om een (beleggings)transactie 
tot stand te brengen en uit te voeren. In 2016 is 
van de transactiekosten een totaal bedrag van € 
3,7 miljoen (2016: € 3,1 miljoen) geschat op basis 
van aannames gedaan door het pensioenfonds 
waarbij rekening is gehouden met de voorschriften 
van de Pensioenfederatie. De transactiekosten 2017 
bevatten voor het eerst ook transactiekosten van 
beleggingsfondsen (€ 1,0 miljoen). 

Om transactiekosten te besparen wordt gekeken 
naar de noodzaak van het maken van relatief kleine 
wijzigingen in de portefeuille en worden inkomende 
en uitgaande geldstromen op elkaar afgestemd. Als 
onderdeel van voorgestelde beleggingsbesluiten wordt 
standaard een analyse opgenomen van de met het 
voorstel gemoeide transactiekosten. 

De transactiekosten als percentage van het gemiddeld 
belegd vermogen bedragen 8 bps (2016: 8 bps). 

Een element in het beleggingsbeleid is het afdekken 
van het renterisico op bedrijfsobligaties. Het renterisico 
op in Amerikaanse dollar luidende bedrijfsobligaties is 
gedeeltelijk afgedekt met behulp van beursgenoteerde 
rentetermijncontracten. Hiermee dekt Ahold 
Pensioenfonds het risico van een stijgende rente in 
Amerika af. De hiermee gemoeide transactiekosten zijn 
onderdeel van de hier verantwoorde kosten. 

Aansluiting met de jaarrekening
In 2017 bedraagt het totale bedrag aan overige 
beheerkosten dat in mindering is gebracht op de in 
de jaarrekening verantwoorde uitvoeringskosten € 2,1 
miljoen (2016: € 1,8 miljoen). Dit betreffen ondermeer 
de kosten die door het pensioenfonds worden 
toegekend aan vermogensbeheer, advieskosten, kosten 
van de beleggingenadministratie en de maandelijkse 
rendementsberekeningen en –analyses. Deze kosten 
zijn verantwoord als toegerekende kosten aan 
vermogensbeheer. 
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Deze kosten worden in de jaarrekening verwerkt in het 
directe rendement. In 2017 bedraagt het restant van de 
beheerkosten € 11,2 miljoen (2016: € 9,7 miljoen) en is 
in de resultatenrekening in mindering gebracht op de 
beleggingsopbrengsten, zoals separaat toegelicht in 
noot 16 bij de jaarrekening.

De transactiekosten maken in de jaarrekening 
onderdeel uit van de indirecte beleggingsopbrengsten 
van de beleggingen en zijn hierop direct in mindering 
gebracht.

Kosten van vermogensbeheer (x €1.000) 2017 2016

In mindering gebracht op de uitvoeringskosten en verwerkt in beleggingsopbrengsten  2.059  1.844 

Transactiekosten direct in mindering gebracht op beleggingsopbrengsten  3.728  3.131 

Onderdeel van de waardeveranderingen van beleggingen  11.224  9.734 

Totaal vermogensbeheerkosten en transactiekosten  17.011  14.709 

Pensioenuitvoering
Aantallen en leeftijdsopbouw

Deelnemers Gewezen 
deelnemers

Pensioen-
gerechtigden Nabestaanden Totaal 

Beginstand 37.468 36.571 8.658 2.662 85.359

Opvoer / afvoer 6.822 -248 -19 99 6.654

Ontslag -6.516 6.516 0 0 0

Pensionering -255 -340 595 0 0

Overlijden -49 -63 -263 -105 -480

Overdrachten 3 -105 0 0 -102

Afkoop 0 -4.477 -154 -80 -4.711

Overig -19 21 -45 0 -43

Eindstand 37.454 37.875 8.772 2.576 86.677
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Onderstaande tabel toont de leeftijdsopbouw van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.
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ouder

Actieve deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden

(Minimaal) vereist eigen vermogen
In de Pensioenwet worden twee vereisten aan het eigen vermogen gesteld, welke 
gewoonlijk worden uitgedrukt als dekkingsgraadvereisten. Er geldt een “ten minste 
eis” van 104,7% (2016: 104,7%). Bij onderschrijding van dit minimaal vereist eigen 
vermogen is er sprake van een dekkingstekort. 

Daarnaast geldt er een hogere eis, de daadwerkelijk vereiste solvabiliteit, 
die afhankelijk is van het beleggingsbeleid en de financiële risico’s die Ahold 
Pensioenfonds loopt. Ahold Pensioenfonds kent drie definities ten aanzien van deze 
vereiste dekkingsgraad, namelijk:

Feitelijke beleggingen per 31 december 2017 116,2% (2016: 115,3%)

Tactische beleggingsportefeuille voor het aankomende jaar 116,1% (2016: 115,2%)

Lange termijn strategische beleggingsportefeuille 118,2% (2016: 118,1%)

Jaarverslag 2017
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Bedragen in € x 1.000 **2017 2016 2015 2014 2013

Kostenopslag premies 8.650 4.273 4.110 4.583 4.839

Vrijval 
pensioenvoorziening 2.611 2.535 2.391 2.333 2.230

Dekking kosten 11.261 6.808 6.501 6.916 7.069

Kosten
pensioenuitvoering* -5.870 -5.332 -5.466 -5.826 -6.090

Netto kostenresultaat 5.391 1.476 1.035 1.090 979

* De samenstelling van de kosten is toegelicht onder noot 18 bij de toelichting op de Staat van 
baten en lasten.

** 2017 bevat een incidenteel positief resultaat van € 4,7 miljoen veroorzaakt door de 
affinanciering van Overgangsregeling 2006.
 

De toetsing aan de solvabiliteitseis uit de Pensioenwet vindt plaats op basis van de 
tweede definitie (mix voor het aankomende jaar). De eerste en tweede definitie 
zijn (daarnaast) relevant voor de jaarrekening. De derde definitie wordt door Ahold 
Pensioenfonds gebruikt bij prognoseberekeningen, waaronder het herstelplan. De bij 
deze definitie gehanteerde beleggingsportefeuille is het resultaat van de laatstelijk 
uitgevoerde ALM-studie.

Reële dekkingsgraad
De reële dekkingsgraad is de dekkingsgraad waarbij in de verplichtingen de stijging 
van de prijzen is meegenomen. Een reële dekkingsgraad van 100% zou betekenen 
dat er voldoende vermogen is om pensioenen volledig te indexeren. Per eind 2017 is 
de reële dekkingsgraad voor Ahold Pensioenfonds gelijk aan 88% (2016: 85%). De 
beleidsdekkingsgraad waarboven volledig geïndexeerd kan worden is 125% (2016: 
123%).

Pensioenuitvoeringskosten
De pensioenuitvoeringskosten hebben betrekking op de uitvoering 
van de pensioenregeling, Overgangsregeling 2006 en diverse 
arbeidsongeschiktheidsregelingen. Niet alleen de kosten van de uitvoeringsorganisatie 
zijn hierin begrepen, maar ook de kosten voor ondersteuning van het bestuur en het 
VO. Ahold Pensioenfonds financiert de uitvoeringskosten middels een opslag in de 
pensioenpremie van 4%, alsmede uit de vrijval van gereserveerde excassokosten van 
3% over de uitkeringen. In navolging op de aanbevelingen van de Pensioenfederatie is 
hierna een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het kostenresultaat in de tijd.
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**2017 2016 2015 2014 *2013

Kosten pensioenuitvoering x € 1.000 
(inclusief kosten bestuursbureau) 5.870 5.332 5.466 5.826 6.090

Totaal aantal actieve en 
pensioengerechtigde deelnemers 48.802 48.788 48.663 47.959 46.704

Gemiddelde kosten per actieve en 
pensioengerechtigde deelnemer in €

120 109 112 121 130

Gemiddelde kosten per actieve, gewezen en 
pensioengerechtigde deelnemer in € 68 62 64 70 73

* Met ingang van 2013 is conform de aanbeveling van de Pensioenfederatie een gedeelte van de 
algemene kosten toegerekend aan de kosten van vermogensbeheer. Voorheen werden deze kosten 
volledig toegerekend aan pensioenbeheer. Dit had in 2013 een verlagend effect van € 8 op de 
kosten per actieve en pensioengerechtigde deelnemer.

** De stijging in 2017 wordt veroorzaakt door investeringen in IT en een eenmalige uitkering aan 
medewerkers in verband met de versobering van arbeidsvoorwaarden naar de toekomst toe.
 

De kosten kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren, afhankelijk van de in dat jaar 
uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden. Hieronder vallen onder meer het 
doorvoeren van aanpassingen in pensioenregelingen en wijzigingen in aanvullende 
regelingen. Vooral de hiermee gemoeide automatiseringskosten zijn veelal significant. 
In 2017 was het feitelijke kostenniveau € 5,9 miljoen (2016: € 5,3 miljoen) en de 
gerealiseerde kostendekking € 11,3 miljoen (2016: € 6,8 miljoen). 

In lijn met de aanbeveling van de Pensioenfederatie worden in de onderstaande 
tabel de kosten per jaar getoond; in totaal en per actieve en pensioengerechtigde 
deelnemer. Aangezien Ahold Pensioenfonds een relatief hoog aandeel gewezen 
deelnemers heeft, zijn ook de gemiddelde kosten inclusief deze groep opgenomen. 
De kosten die worden gemaakt voor deze groep zijn overigens gemiddeld lager dan de 
kosten voor actieve en pensioengerechtigde deelnemers.
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