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Naam

ROverige gegevens
1. Statutaire regelingen voor de bestemming van het saldo 
van baten en lasten
Voor de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling 
opgenomen in de statuten van ons pensioenfonds. De bestemming  
hebben we nader uitgewerkt in de ABTN. Het positieve saldo van de staat 
van baten en lasten hebben we als volgt toegevoegd aan de algemene  
reserve:deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers in 2021. 

 

Algemene reserve
Beleggingsreserve
Reserve tijdelijk partnerpensioen

2021

€

3.048.545
125.442

12.787 

3.186.774
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2. Actuariele verklaring

Opdracht
Door Stichting BPL Pensioen te Woerden 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 2021.

Onafhankelijkheid      
Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting BPL Pen- 
sioen, zoals vereist conform artikel 148 van de Pensioenwet. Ik verricht 
geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds, anders dan de 
werkzaamheden uit hoofde van de actuariële functie.

Gegevens       
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en 
tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het 
pensioenfonds. Voor de toetsing van de technische voorzieningen en voor 
de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de finan-
ciële 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 verwachtin-
gen 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 € 110,0 miljoen. Met de accountant ben 
ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven € 5,5 miljoen te 
rapporteren. Deze afspraken zijn vastgelegd en de uitkomsten van mijn 
bevindingen zijn met de accountant besproken.

Ik heb voorts gebruik gemaakt van de door de accountant in het kader van 
de jaarrekeningcontrole onderzochte basisgegevens. De accountant van 
het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aan-
zien van de betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de 
basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn beoordeling 
van belang zijn.
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Werkzaamheden        

Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoor-
delijkheid zoals beschreven in artikel 147 van de Pensioenwet, onderzocht 
of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. De 
door het pensioenfonds verstrekte basisgegevens zijn zodanig dat ik die 
gegevens als uitgangspunt van de door mij beoordeelde berekeningen heb 
aanvaard.

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer 
onderzocht of

>  toereikende technische voorzieningen zijn vastgesteld met betrekking 
tot het geheel van pensioenverplichtingen

>  het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen 
conform de wettelijke bepalingen 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 balans- 
datum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige  
middelen en is mede het financieel beleid van het pensioenfonds in aan-
merking genomen.

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

De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeen-
stemming met de binnen het Koninklijk Actuarieel Genootschap geldende 
normen en gebruiken en vormen naar mijn mening een deugdelijke grond-
slag voor mijn oordeel.
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Oordeel
Overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten zijn, 
als geheel bezien, toereikende technische voorzieningen vastgesteld. 

Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager 
dan het Wettelijk Vereist Eigen Vermogen, maar hoger 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 (vereist eigen vermogen).

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

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting BPL Pensioen 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. Voor de volledigheid merk ik op dat, als op  
balansdatum in de rentetermijnstructuur rekening zou worden gehouden 
met de UFR-methodiek, zoals deze door DNB in 2022 wordt toegepast, 
mijn oordeel over de vermogenspositie niet zou wijzigen.

In het kader van dit oordeel wijs ik op de ontwikkelingen na balansdatum 
als gevolg van de Oekraïne crisis, zoals die door het pensioenfonds in het 
jaarverslag zijn toegelicht.

Amstelveen, 30 mei 2022

 

drs. H. Zaghdoudi AAG

Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V. 
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3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting BPL Pensioen

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG  
OPGENOMEN JAARREKENING 2021

Ons oordeel  
Wij hebben de jaarrekening voor het boekjaar geëindigd op 31 december 
2021 van Stichting BPL Pensioen te Woerden gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting BPL Pensioen per 31 december 2021 en van het resultaat over 
2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:
>  de balans per 31 december 2021
> de staat van baten en lasten over 2021
> de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
     voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

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

Wij zijn onafhankelijk van Stichting BPL Pensioen (hierna ook wel het pen- 
sioenfonds) zoals vereist in de Europese verordening betreffende specifieke 
eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties 
van openbaar belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta),  
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance- 
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheids-
regels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening ge-
drags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

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

BPL PENSIOEN I OVERIGE GEGEVENS253
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Informatie ter ondersteuning van ons oordeel
Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de 
controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel 
hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en 
onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonder-
lijke oordelen of conclusies.

Ons inzicht in het pensioenfonds
Stichting BPL Pensioen voert als bedrijfstakpensioenfonds de pensioen-
regeling uit voor werknemers die werken of gewerkt hebben bij een bedrijf 
in de agrarische en groene sector óf een daaraan gekoppelde onderne-
ming. Stichting BPL Pensioen heeft Actor Bureau voor sectoradvies B.V. 
aangesteld als bestuursbureau van het pensioenfonds. Het fiduciair ma-
nagement, het vermogensbeheer en het pensioenbeheer zijn uitbesteed 
aan gespecialiseerde dienstverleners. Wij hebben bijzondere aandacht in 
onze controle besteed aan deze onderwerpen op basis van de activiteiten 
van het pensioenfonds en onze risicoanalyse.

Wij beginnen met het bepalen van de materialiteit en het identificeren  
en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van  
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, om in reactie op 
deze risico’s de controlewerkzaamheden te bepalen ter verkrijging 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 transac-
ties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing.
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Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die 
naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve 
redenen materieel zijn. 

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan de raad van toezicht 
en het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven  
€ 6 miljoen rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze  
mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Opdrachtteam en gebruikmaken van het werk van specialisten 
Wij hebben zorggedragen dat het opdrachtteam over de juiste kennis en 
vaardigheden beschikt die nodig zijn voor de controle van een bedrijfstak-
pensioenfonds. Wij hebben in het opdrachtteam specialisten opgenomen 
op het gebied van IT audit. Daarnaast hebben wij eigen deskundigen 
ingeschakeld voor de controle van de waardering van de beleggingen en 
van de technische voorzieningen. 
 
 

Materialiteit

€ 123 miljoen

0,5% van het pensioenvermogen per 31 december 2021, zijnde het 
totaal van technische voorzieningen, de voorziening pensioenver-
plichtingen risico deelnemers en het stichtingskapitaal en reserves.

Wij hebben voor deze grondslag gekozen omdat dit het vermogen 
betreft dat de basis vormt voor de berekening van de (beleids)- 
dekkingsgraad. Voor het bepalen van het percentage hebben wij  
gelet op de financiële positie van het pensioenfonds en de mate 
waarin de beleidsdekkingsgraad zich rondom een kritieke grens  
bevindt. Aangezien de beleidsdekkingsgraad per jaareinde dichtbij 
een kritieke grens ligt, hebben wij een percentage van 0,5%  
gehanteerd. 

Materialiteit

Toegepaste 
benchmark

Nadere 
toelichting
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Onze focus op fraude en het niet-naleven van wet- en regelgeving
Onze verantwoordelijkheid
Hoewel wij niet verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van fraude of het 
niet-naleven van wet- en regelgeving en van ons niet verwacht kan worden 
dat wij het niet-naleven van iedere wet- en regelgeving ontdekken, is het 
onze verantwoordelijkheid om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen 
dat de jaarrekening als geheel geen afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude. 

Onze controle-aanpak met betrekking tot frauderisico’s
Wij identificeren en schatten risico’s in op een afwijking van materieel 
belang op de jaarrekening die het gevolg is van fraude. Wij hebben tijdens 
onze controle inzicht verkregen in het pensioenfonds en diens omgeving, 
de componenten van het interne beheersingssysteem, waaronder het 
risico-inschattingsproces en de wijze waarop het bestuur inspeelt op 
frauderisico’s en het interne beheersingssysteem monitort en de wijze 
waarop de raad van toezicht het toezicht uitoefent, alsmede de uitkomsten 
daarvan. 
Wij verwijzen naar hoofdstuk 5 van het jaarverslag, waarin het bestuur zijn 
(fraude)risicoanalyse heeft opgenomen.

Wij hebben de opzet en de relevante aspecten van het interne beheersings-
systeem en in het bijzonder de frauderisicoanalyse geëvalueerd alsook 
bijvoorbeeld de gedragscode, het integriteitsbeleid, de klokkenluiders- 
regeling en de incidentenregistratie. Wij hebben de opzet en het bestaan 
geëvalueerd, en voor zover wij noodzakelijk achten, de werking getoetst van 
interne beheersmaatregelen gericht op het mitigeren van frauderisico’s.

Als onderdeel van ons proces voor het identificeren van frauderisico’s, heb-
ben wij frauderisicofactoren overwogen met betrekking tot frauduleuze 
financiële verslaggeving, oneigenlijke toe-eigening van activa en omkoping 
en corruptie. Wij hebben geëvalueerd of deze factoren een indicatie vorm-
den voor de aanwezigheid van het risico op afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude. 
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In onze controle bouwen wij een element in van onvoorspelbaarheid. Ook 
hebben wij de uitkomst van andere controlewerkzaamheden beoordeeld 
en overwogen of er bevindingen zijn die aanwijzing geven voor fraude of 
het niet-naleven van wet- en regelgeving.

Zoals in al onze controles houden wij rekening met het risico dat het 
bestuur interne beheersmaatregelen kan doorbreken. Vanwege dit risico 
hebben wij onder meer data analyse gebruikt om journaalposten met een 
verhoogd risico te signaleren en te toetsen. Verder hebben wij schattingen 
beoordeeld op tendenties die mogelijk een risico vormen op een afwijking 
van materieel belang, met name gericht op belangrijke gebieden die oor-
deelsvorming vereisen en significante schattingsposten, waaronder de 
subjectieve elementen in de waardering van de technische voorzieningen, 
zoals toegelicht in de Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
en in de toelichting ‘7. Technische voorzieningen’ van de jaarrekening. 
Wij verwijzen in dit kader verder naar het kernpunt ‘Waardering van en 
toelichting ten aanzien van de technische voorzieningen’.

Wij hebben kennis genomen van de beschikbare informatie en om inlich-
tingen gevraagd bij leden van het bestuur, sleutelfunctionarissen (waaron-
der sleutelfunctiehouders, de interne compliance officer, medewerkers van 
het bestuursbureau en de uitvoeringsorganisaties) en de Raad van toezicht.

Uit onze evaluatie van het risico op mogelijke doorbreking van interne 
beheersmaatregelen of andere ongeoorloofde vormen van beïnvloeding 
van het proces van financiële verslaggeving, ontvangen inlichtingen en 
andere beschikbare informatie volgen geen specifieke aanwijzingen voor 
fraude of vermoedens van fraude met een mogelijk materieel belang voor 
het beeld van de jaarrekening.

Onze controle-aanpak met betrekking tot het risico van niet voldoen aan 
wet- en regelgeving
Wij hebben de omstandigheden ingeschat met betrekking tot het risico 
van niet-naleven van wet- en regelgeving waarvan redelijkerwijs kan wor-
den verwacht dat deze van materiële invloed kunnen zijn op de jaarreke-
ning. In lijn met NBA-handreiking 1144 Specifieke verplichtingen vanuit de 
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toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accoun-
tant bij pensioenfondsen, is onze inschatting gebaseerd op onze ervaring 
in de sector, afstemming met het bestuur, het kennisnemen van de syste-
matische analyse van integriteitrisico’s (SIRA), het lezen van notulen, het 
kennisnemen van rapporten van de interne audit en interne compliance 
officer en het uitvoeren van gegevensgerichte werkzaamheden gericht op 
transactiestromen, jaarrekeningposten en toelichtingen. 

We hebben verder kennis genomen van correspondentie met toezichthou-
ders en zijn alert gebleven op indicaties voor een (mogelijke) niet-naleving 
gedurende de controle. Ten slotte hebben we schriftelijk de bevestiging 
ontvangen dat alle bekende gebeurtenissen van niet-naleving van wet- en 
regelgeving met ons zijn gedeeld. 

Onze controle-aanpak met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling
Het bestuur heeft een specifieke beoordeling gemaakt van de mogelijk-
heid van het pensioenfonds om zijn continuïteit te handhaven en de  
activiteiten voort te zetten voor tenminste de komende 12 maanden. Wij 
hebben de specifieke beoordeling met het bestuur besproken en profes- 
sioneel-kritisch geëvalueerd. Wij hebben overwogen of de specifieke 
beoordeling van het bestuur op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, alle gebeurtenis-
sen en omstandigheden bevat waardoor gerede twijfel zou kunnen be-
staan of het pensioenfonds zijn activiteiten in continuïteit kan voortzetten 
en in hoeverre het pensioenfonds voldoet aan de vereisten rondom solva-
biliteit en liquiditeit. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materi-
eel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverkla-
ring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 

Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen serieuze bedreiging 
van de continuïteit geïdentificeerd voor de komende 12 maanden. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de 
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of om-
standigheden kunnen er echter toe leiden dat een pensioenfonds zijn 
continuïteit niet langer kan handhaven.
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De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons 
professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle 
van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met het 
bestuur en de raad van toezicht gecommuniceerd, maar vormen geen 
volledige weergave van alles wat is besproken.

Ontwikkeling en toelichting van de (beleids)dekkingsgraad

De solvabiliteit van een pensioenfonds wordt gemeten aan de hand 
van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad brengt de verhouding  
tussen de (netto) activa en pensioenverplichtingen tot uitdrukking  
en is daarmee een graadmeter voor de financiële positie van een 
pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkings-
graad van de twaalf maanden voorafgaand aan het moment van 
vaststelling.

Het pensioenfonds is wettelijk verplicht om de beleidsdekkings- 
graad te hanteren als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen,  
bijvoorbeeld inzake indexatie en kortingen. Daarnaast is de beleids-
dekkingsgraad onder meer van belang om te bepalen of het  
pensioenfonds voldoende buffers heeft. De dekkingsgraad en de  
beleidsdekkingsgraad zijn toegelicht in toelichting 6 ‘Stichtings- 
kapitaal en reserves’ van de jaarrekening. Hieruit blijkt dat de  
vermogenspositie van het pensioenfonds per 31 december 2021  
kan worden gekarakteriseerd als dekkingstekort. Tevens is de  
actualisatie van het herstelplan in 2022 toegelicht.

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking  
genomen risico is dat de (beleids)dekkingsgraad niet juist wordt 
vastgesteld.

Risico
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Ontwikkeling en toelichting van de (beleids)dekkingsgraad

Door controle van de balans onderzoeken wij de samenstellende de-
len van de dekkingsgraad. De balans en daarmee de dekkingsgraad 
per 31 december 2021 hebben wij mede met gebruikmaking van de 
werkzaamheden van de certificerend actuaris gecontroleerd. Wij 
hebben de ontwikkelingen in de financiële positie van het pensioen-
fonds beoordeeld op basis van het actuarieel rapport van de certifi-
cerend actuaris en onze controle van de jaarcijfers. Vanwege de ge-
voeligheid van schattingselementen hebben wij specifiek aandacht 
besteed aan de waardering van de (illiquide) beleggingen en de 
waardering van de technische voorzieningen. De werkzaamheden 
die wij in dit kader hebben uitgevoerd zijn in de kernpunten hierna 
beschreven.

Wij controleren geen andere maandelijkse dekkingsgraden dan de 
dekkingsgraad ultimo boekjaar. Ten aanzien van andere maandelijkse 
dekkingsgraden hebben wij de navolgende toetsingswerkzaamheden 
verricht, die minder zekerheid geven dan een controle van twaalf 
maands-dekkingsgraden:
>  Wij hebben de opzet van het totstandkomingsproces van de  

berekening van de maandelijkse dekkingsgraad onderzocht als-
mede de juiste maandtoerekening van zogenaamde key items 
vastgesteld. Dit jaar betrof een key item de wijziging van de 
UFR-methode.

>  Daarnaast heeft de certificerend actuaris een plausibiliteitstoets 
uitgevoerd op de ontwikkeling van de voorziening pensioenver-
plichtingen voor risico van het pensioenfonds zoals gehanteerd in 
de bepaling van de dekkingsgraad gedurende het jaar in relatie 
tot de ontwikkelingen in de belangrijkste factoren, zoals de rente-
curve. Wij hebben kennisgenomen van de uitkomst van deze 
werkzaamheden van de certificerend actuaris.

Tevens hebben wij de toelichtingen met betrekking tot de (beleids)
dekkingsgraad geëvalueerd 

Wij hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd in de vast- 
stelling van de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad per  
31 december 2021 en de gerelateerde toelichting in de jaarrekening.

Onze  
controle- 
aanpak

Belangrijke 
observaties
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Waardering en toelichting van beleggingen zonder genoteerde marktprijzen

De beleggingen voor risico pensioenfonds (verder: de beleggingen) 
zijn een significante post op de balans van het pensioenfonds. Alle  
beleggingen dienen krachtens de Pensioenwet te worden gewaar-
deerd op marktwaarde. Voor een groot deel van de beleggingen is 
deze marktwaarde te verifiëren aan transacties die tot stand zijn  
gekomen op de financiële markten (marktprijzen). Er zijn ook beleg-
gingen die worden gewaardeerd op basis van onafhankelijke taxaties, 
netto contante waardeberekeningen of een andere geschikte methode, 
waaronder de intrinsieke waarde per participatie voor posities in niet 
(beurs)genoteerde fondsen. 

De waarderingsonzekerheid neemt inherent toe bij (onafhankelijke) 
taxaties en netto contante waardeberekeningen en hangt samen met 
de beschikbaarheid en toepasbaarheid van marktgegevens. Bij het 
pensioenfonds betreffen dit de posities in direct vastgoed, leningen op 
schuldbekentenis en derivaten. De posities in niet-(beurs)genoteerde 
fondsen, met name private equity, infrastructuur, hypotheken en indirect 
vastgoed kennen eveneens inherent relatief veel waarderingsonzeker-
heid doordat de waarde wordt ontleend aan de meest recente rappor-
tages van de fondsmanagers gecorrigeerd voor kasstromen en markt-
ontwikkelingen tot aan balansdatum.

Het pensioenfonds heeft de waarderingsgrondslagen voor de beleg-
gingen beschreven in de ‘Grondslagen voor waardering van activa en 
passiva’ en een nadere toelichting opgenomen in toelichting ‘1.  
Beleggingen voor risico pensioenfonds’. Uit deze toelichting blijkt dat 
per 31 december 2021 € 2.893 miljoen is belegd in direct vastgoed,  
€ 2.567 miljoen in niet-(beurs)genoteerde fondsen, €34 miljoen in  
leningen op schuldbekentenis en dat € 628 miljoen is belegd in deriva-
ten. Dit betreft 25% van de totale beleggingen. 

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking genomen 
risico is dat de beleggingen zonder genoteerde marktprijzen niet  
juist gewaardeerd zijn en dat de toelichting niet voldoet aan relevante 
verslaggevingsvereisten.

Risico

 



262

>

BPL PENSIOEN I OVERIGE GEGEVENSD

Waardering en toelichting van beleggingen zonder genoteerde marktprijzen

Bij de controle van de beleggingen hebben wij gebruikgemaakt van  
de werkzaamheden van andere accountants. Gegeven onze eind- 
verantwoordelijkheid voor het oordeel, hebben wij de aard en omvang 
bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de beleggingen,  
rekening houdend met omvang en risicoprofiel van de beleggingen,  
en deze vastgelegd in instructies. Daarnaast hebben wij een kwaliteits- 
review uitgevoerd met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden 
en de uitkomsten daarvan. Door deze werkzaamheden, gecombineerd 
met de hierna beschreven werkzaamheden, hebben wij voldoende en 
geschikte controle-informatie met betrekking tot de beleggingen ver-
kregen om een oordeel te geven over de jaarrekening.

Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen geëvalueerd en 
controlewerkzaamheden uitgevoerd op de waardering van de beleg-
gingen per 31 december 2021. De controle omvatte mede onderzoek 
van recente taxaties van direct vastgoed. Hierbij hebben wij onze  
eigen vastgoedspecialisten betrokken. Inzake de niet-(beurs)genoteerde 
fondsen omvatte de controle mede onderzoek van de meest recente 
rapportages en gecontroleerde jaarrekeningen 2021 voor zover  
beschikbaar, alsmede uitkomsten van back-testing procedures en de 
monitoring procedures van de fiduciair manager. Voor de waardering 
van de leningen en de derivaten omvatte de controle tevens onder-
zoek van de gehanteerde waarderingsmodellen en de daarbij gehan-
teerde rentecurve, inclusief opslagen voor de risicokenmerken.  
Deze waarderingen hebben wij, waar nodig geacht, mede met  
gebruikmaking van de werkzaamheden van eigen waarderings- 
specialisten gecontroleerd.

Tevens hebben wij de toelichtingen met betrekking tot de beleggingen 
geëvalueerd.

Wij hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd ten aanzien  
van de waardering van de beleggingen zonder genoteerde markt- 
prijzen per 31 december 2021 en de gerelateerde toelichting in de 
jaarrekening.

Onze  
controle-
aanpak

Belangrijke 
observaties

 



263

>

BPL PENSIOEN I OVERIGE GEGEVENSD

Waardering van en toelichting ten aanzien van de technische voorzieningen

De technische voorzieningen, waaronder de voorziening pensioen- 
verplichtingen voor risico van het pensioenfonds, betreffen een  
significante post in de balans van het pensioenfonds. De technische 
voorzieningen dienen krachtens de Pensioenwet te worden gewaar-
deerd op marktwaarde. De waardering is gevoelig voor de gehanteerde 
(actuariële) veronderstellingen en schattingselementen. Hier ligt een 
aantal belangrijke conventies aan ten grondslag namelijk dat voor de 
waardering uitgegaan wordt van de door DNB gepubliceerde rente- 
termijnstructuur alsmede de meest recente informatie (tafels) om-
trent de levensverwachting, zoals gepubliceerd door het Koninklijk  
Actuarieel Genootschap (AG). In aanvulling op de tafels wordt  
gecorrigeerd voor de ingeschatte ervaringssterfte bij het pensioen-
fonds, zijnde de fondsspecifieke correctiefactoren. Deze veronderstel-
lingen hebben tezamen met de hoogte van de opslag voor toekomstige 
excassokosten, waaraan eveneens schattingen ten grondslag liggen, 
bijzondere aandacht gehad in onze controle. Wij hebben aan het sub-
jectieve element ervaringssterfte van de bepaling van de technische 
voorziening een frauderisico gekoppeld en de waardering en de toe-
lichting daarop als kernpunt van onze controle aangemerkt. 

Het pensioenfonds heeft de waarderingsgrondslagen voor de voor- 
ziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds  
beschreven in de Grondslagen voor waardering van activa en passiva, 
de schattingswijziging toegelicht in de algemene grondslagen en een 
nadere toelichting opgenomen in toelichting ‘7. Technische voorzie-
ningen’. Uit deze toelichtingen blijkt dat een (schattings)wijziging heeft 
plaatsgevonden door wijziging van de UFR-methode. Volgens deze 
toelichtingen is de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van 
het pensioenfonds hierdoor € 292 miljoen hoger uitgekomen. 

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking genomen 
risico is dat de technische voorzieningen niet toereikend gewaardeerd 
en toegelicht zijn.

Risico
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Waardering van en toelichting ten aanzien van de technische voorzieningen

Bij de controle van de technische voorzieningen hebben wij gebruik- 
gemaakt van de werkzaamheden van de certificerend actuaris van  
het pensioenfonds. De certificerend actuaris onderzoekt onder meer 
de toereikendheid van de technische voorzieningen en de naleving van 
een aantal specifieke wettelijke bepalingen. De certificerend actuaris 
heeft daarbij gebruikgemaakt van de door ons in het kader van de 
jaarrekeningcontrole onderzochte basisgegevens, waaronder de  
pensioenaanspraken van deelnemers. Gegeven onze eindverantwoor-
delijkheid voor het oordeel over de jaarrekening als geheel hebben wij 
met de certificerend actuaris onze planning, werkzaamheden, ver-
wachtingen en uitkomsten afgestemd voor de controle van boekjaar 
2021. Hierbij hebben wij specifiek aandacht gevraagd voor de toets 
van de ervaringssterfte op basis van de toegepaste prognosetafels,  
de toereikendheid van de opslag voor toekomstige excassokosten  
alsmede de toepassing van de door DNB gepubliceerde rentetermijn-
structuur.

Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen geëvalueerd en 
controlewerkzaamheden uitgevoerd op de waardering van de voor- 
ziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds per 
31 december 2021. Daartoe hebben wij ons een beeld gevormd van 
de redelijkheid van de aannames en schattingen van het bestuur met 
betrekking tot de gekozen actuariële grondslagen en de aanwezigheid 
van een consistente gedragslijn alsmede de uitkomsten van het  
|actuariële grondslagenonderzoek en de gehanteerde waarderings-
grondslagen besproken met de certificerend actuaris. Bij de uitvoering 
van deze werkzaamheden hebben wij een eigen actuariële specialist 
betrokken en specifiek de uitkomsten van de door het pensioenfonds 
uitgevoerde analyses op de ervaringssterfte en de opslag voor toe-
komstige excassokosten beoordeeld.

Tevens hebben wij de toelichtingen ten aanzien van de technische 
voorzieningen geëvalueerd. 

Wij hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd ten aanzien  
van de waardering per 31 december 2021 of de toelichting van de 
technische voorzieningen.

Onze  
controle- 
aanpak

Belangrijke 
observaties
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VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN 
ANDERE INFORMATIE

Het jaarverslag omvat andere informatie naast de jaarrekening en onze 
controleverklaring daarbij. 

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 voor 

het bestuursverslag en de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze 
kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anders-
zins, 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 bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstem-
ming met Titel 9 Boek 2 BW. 

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET- OF  
REGELGEVING GESTELDE VEREISTEN

Benoeming
Wij zijn door het bestuur op 7 januari 2021 benoemd als accountant van 
Stichting BPL Pensioen vanaf de controle van het boekjaar 2021 en zijn 
sinds dat boekjaar tot nu toe de externe accountant.

Geen verboden diensten
Wij hebben geen verboden diensten geleverd als bedoeld in artikel 5, 
lid 1 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de 
wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van
openbaar belang.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van toezicht  
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven 
van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit  
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of het 
pensioenfonds in staat is om zijn werkzaamheden in continuïteit voort te 
zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij 
het bestuur het voornemen heeft om het pensioenfonds te liquideren of  
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alter-
natief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of het pensioenfonds zijn activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening is onder-
worpen aan de goedkeuring van de Raad van toezicht.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-
informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate 
van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet 
alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn mate-
rieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of 
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
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gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïn-
vloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en 
hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in over-
eenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voor-
schriften en de onafhankelijkheidseisen. De sectie ‘Informatie ter onder-
steuning van ons oordeel’ hierboven, bevat een informatieve samenvatting 
van onze verantwoordelijkheden en de uitgevoerde werkzaamheden als 
basis voor ons oordeel.  

Onze controle bestond verder onder andere uit:
>  Het in reactie op de ingeschatte risico’s uitvoeren van controlewerk-

zaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel

>  Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor 
de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die pas-
send zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als 
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne 
beheersing van het pensioenfonds

>  Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schat-
tingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarreke-
ning staan

>  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarreke-
ning en de daarin opgenomen toelichtingen

>  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onder-
liggende transacties en gebeurtenissen.

Communicatie
Wij communiceren met het bestuur en de Raad van toezicht onder andere 
over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de signifi-
cante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaron-
der eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
In dit kader geven wij ook een verklaring aan het bestuur en de Raad van  
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toezicht op grond van artikel 11 van de Europese verordening betreffende 
specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang. De in die aanvullende verklaring verstrekte 
informatie is consistent met ons oordeel in deze controleverklaring.

Wij bevestigen aan het bestuur en de Raad van toezicht dat wij de relevante 
ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij 
communiceren ook met het bestuur en de Raad van toezicht over alle  
relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kun-
nen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen 
om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op  
basis van alle zaken die wij met het bestuur en de Raad van toezicht  
hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controle- 
verklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buiten- 
gewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het 
belang van het maatschappelijk verkeer is.

Amsterdam, 31 mei 2022

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J.G. Kolsters RA ACA




