Verslag van het Verantwoordingsorgaan over 2013
Volgens de Pensioenwet dient het Verantwoordingsorgaan (VO) een oordeel te geven over:
1.
2.
3.

het handelen van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland (Bestuur)
het door het Bestuur gevoerde beleid in het kalenderjaar 2013
beleidskeuzes van het Bestuur die op de toekomst betrekking hebben.

Om tot een oordeel te kunnen komen heeft het VO ieder kwartaal overleg met het bestuur en in
april 2014 gesprekken gevoerd met de externe accountant, de certificerende actuaris en met het
Bestuur. De externe accountant heeft verklaard waarom nog geen concept Accountantsverslag
over 2013 beschikbaar was.
Het Bestuur heeft het VO inzicht verschaft in de conceptuele versies van het Jaarverslag 2013,
het Actuarieel Rapport over het boekjaar 2013, het Actuarieel Certificeringsrapport 2013 en
andere relevante documenten.
Ad 1. Oordeel over het handelen van het Bestuur
a
In november 2013 is een nieuwe versie van het ALM uitgebracht.
b
In 2013 zijn er geen klachten of geschillen ingediend.
c
Het Bestuur heeft ook in 2013 aan diverse cursussen en seminars deelgenomen om
de deskundigheid van de individuele bestuursleden in de aan hen toegewezen
deskundigheidsgebieden op het vereiste niveau te brengen of te houden conform
het deskundigheidsplan. De deskundigheid van het bestuur ligt nu op het door de
DNB vereiste niveau.
d
Het Bestuur heeft in 2013 in voldoende mate gecommuniceerd met de deelnemers
en pensioengerechtigden van het pensioenfonds. Met name over de korting in april
was de communicatie over het slechte nieuws helder en goed voorbereid.
e
Het VO is van mening dat, op basis van de voorliggende informatie, het Bestuur in
2013 bij het uitoefenen van haar taken op een evenwichtige wijze rekening heeft
gehouden met de belangen van de belanghebbenden. De aanbeveling van het VO
over 2012 om de uitvoeringsovereenkomst te herzien, in het kader van een
evenwichtige verdeling van de lasten bij verhoging van de levensverwachting door
het AG, is door het Bestuur niet overgenomen. Het Bestuur heeft haar visie aan
het VO uitgelegd. Voor het VO blijft dit desondanks teleurstellend.
f
Het voorbereiden van de nieuwe organisatie van het fonds in het kader van de Wet
versterking bestuur pensioenfondsen heeft tot een voorstel geleid dat nu nog
verdere implementatie behoeft. Het Fonds is daarop, naar de mening van het VO,
goed voorbereid.
g
Het Bestuur heeft de aanbevelingen van de visitatie commissie uit 2012/2013 over
risicobeheersing meegenomen in het ALM. Een groot aantal acties zijn in 2013
gereed. Open punten worden vervolgd.
Ad 2. Oordeel over het gevoerde beleid
a
Het premie- en toeslagbeleid zijn conform de beleidsnota’s zoals verwoord in de
ABTN uitgevoerd.
b
Ook in 2013 is er bij het beleggingsbeleid om weloverwogen redenen voor
gekozen om de portefeuille nog niet geheel te rebalancen. In de ALM studie is
uitgegaan van de basisvariant met daarin de geldende strategische mix , hoewel
ook andere belegginsmixen en hedgevarianten ter vergelijk zijn doorgerekend.
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Ad 3. Oordeel over beleidskeuzes voor de toekomst
a
Het Bestuur laat zich regelmatig op de hoogte houden van actuele situaties en
neemt, na zich te hebben laten adviseren door verschillende deskundigen, de
nodige beslissingen binnen het vastgelegde beleid. Het Bestuur blijft speciale
aandacht besteden aan de mogelijkheid om de portefeuille “automatisch” te
rebalancen zodat deze continu aan de strategische waarden voldoet zoals
vastgelegd in de ABTN.
b
De beleggingsresultaten over 2013 waren lager dan in 2012 maar waren hoger dan
de benchmark. Omdat de dekkingsgraad leading is en de verplichtingen, mede
door een iets hogere rekenrente dan in 2012 zijn gedaald, is de dekkingsgraad
boven het niveau van 104,2 gebleven wat nieuwe kortingen voorkomt. Het VO is
hier gelukkig mee maar realiseert zich dat nog meer van deze stijgingen van de
dekkingsgraad nodig zijn om een stabiel fondsresultaat op termijn te kunnen
bereiken. Het Bestuur heeft de belangrijke activiteit van het beleggen op een
verantwoorde wijze uitbesteed. Deze vermogensbeheerders worden door een derde
geaudit.
c
Het VO vindt het vanuit communicatie-overwegingen van belang dat door het
Fondsbestuur naast een vergelijking met de (anonieme) benchmark ook een
vergelijking met specifieke, relevante en herkenbare pensioenfondsen wordt
gemaakt. Het is volgens het VO van belang zo’n vergelijking te publiceren,
bijvoorbeeld op de website van SPTN.
Het VO oordeelt op basis van de door haar gevoerde gesprekken en de documenten die
haar door het Bestuur ter beschikking zijn gesteld positief over het handelen en gevoerde
beleid van het Bestuur over 2013.
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