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A. Kerncijfers
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Reserves
2009

2008

2007

2006

2005

228

5.233

5.713

6.247

6.766

2009

2008

2007

2006

2005

Beleggingen en liquide middelen

405

5.554

6.296

6.676

7.123

Directe beleggingsopbrengsten

186

206

224

232

262

Indirecte beleggingsopbrengsten

260

-285

-136

-84

320

(Bedragen x € 1.000)
Reserves

Beleggingen en opbrengsten
(Bedragen x € 1.000)

Beleggingsrendement in % inclusief winsten en
verliezen op beleggingen

7,9

-1,5

1,4

2,28

8,51

Benchmark

8,6

-0,65

2,1

2,41

8,3

2009

2008

2007

2006

2005

Indexatie en saldo boekjaar
(Bedragen x € 1.000)
Indexatie uitkeringen in % op 1 januari volgend
boekjaar
Saldo boekjaar

2,45

2,03

3,5

3,7

4,0

-5.006

-480

-534

-519

-124
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B. Bestuur en functionarissen

STICHTING PENSIOENFONDS NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN IN LIQUIDATIE

5

Bestuur
Het bestuur is vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten belast met het besturen van het
pensioenfonds, dat als statutaire vestigingsplaats Den Haag heeft. Het pensioenfonds kent in
verband met de beëindiging van de risicoregeling per 1 januari 2000 geen actieve deelnemers meer.
Het vermogen dat na de overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds nog resteert - en
het rendement op dat vermogen – worden aangewend voor toeslagen op de
nabestaandenpensioenen die voor 1 januari 2000 reeds zijn ingegaan. Eind 2008 heeft het bestuur
het principebesluit genomen om het pensioenfonds te liquideren. Dit gaat in 2010 zijn beslag krijgen.
Op verzoek van de Orde is het bestuur van het pensioenfonds ook sinds jaar en dag betrokken bij
twee mantelcontracten ten behoeve van de advocatuur. Het eerste mantelcontract betreft de
verzekering van het arbeidsongeschiktheidsrisico welke verzekering bij Movir is ondergebracht. Het
tweede mantelcontract betreft de pensioenverzekering die het pensioenfonds in samenwerking met
BaliePlus heeft ontwikkeld. Dat mantelcontract is ondergebracht bij Achmea. Het bestuur van het
pensioenfonds wordt bij de periodieke besprekingen over de mantelcontracten geadviseerd door de
actuaris van het pensioenfonds.
Samenstelling van het bestuur
Aan het einde van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:
Mr. O.F. Blom, voorzitter
Mr. H.J.R. Reinders, secretaris
Mr. S.A. Tan, penningmeester
In verband met de beperkte activiteiten van het pensioenfonds, is niet voorzien in twee vacatures in
het bestuur.

Actuaris
Towers Watson te Amsterdam (voorheen Towers Perrin)

Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te Rotterdam

Administrateur
Syntrus Achmea Pensioenbeheer B.V. te Tilburg

Vermogensbeheerder
Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. te De Meern

STICHTING PENSIOENFONDS NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN IN LIQUIDATIE

6

C. Jaarverslag van het bestuur
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Met genoegen brengen wij u hiermee verslag uit over het boekjaar 2009.
Analyse resultaat
De samenstelling van het resultaat over 2009 en 2008 en de wijzigingen daarin blijken uit het
volgende overzicht (in duizenden euro’s):
2009
Resultaat op intrest
Resultaat op kosten

2008

Wijziging

-

162
128

-

181
52

-

-19
-76

-

34
260
5.300

-

129
285
324

-

Indirecte beleggingsopbrengsten
Koopsom indexatie Nationale Nederlanden

-

95
545
4.976

Resultaat boekjaar

-

5.006

-

480

-

4.526

Algemeen
Per 1 januari 2000 is de Verordening weduwen, weduwnaars en wezen ingetrokken op initiatief van
de Algemene Raad, op grond van het daartoe strekkende besluit van het College van
Afgevaardigden op 23 juni 1999.
De pensioenregeling bood uitsluitend nabestaandenpensioen ten behoeve van de nabestaanden van
overleden deelnemers en voorzag niet in opbouw van ouderdomspensioen.
Het bestuur heeft vervolgens besloten de ingegane weduwen-, weduwnaars- en wezenuitkeringen
met ingang van 1 januari 2000 over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij, NationaleNederlanden. Het betreft alle verplichtingen die het pensioenfonds jegens de uitkeringsgerechtigden
heeft ter zake van weduwen-, weduwnaars- en wezenuitkeringen.
Ten aanzien van de arbeidsongeschikte advocaten die op 1 januari 2000 ziek of arbeidsongeschikt
waren en in aanmerking komen voor premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid, heeft het
pensioenfonds de dekking van het overlijdensrisico herverzekerd voortgezet tot en met 31 december
2004. Deze premievrijstellingen en de dekking van het overlijdensrisico zijn per 1 januari 2005 bij
Nationale-Nederlanden ondergebracht.
Door het pensioenfonds en BaliePlus ontwikkelde vrijwillige alternatief
In samenwerking met BaliePlus hebben het bestuur en de adviseurs van het pensioenfonds een
alternatief ontwikkeld voor de verplichte risicoregeling. Een vrijwillige pensioenverzekering, inclusief
een oudedagsvoorziening, toegespitst op de wensen van de advocatuur. Op basis vergelijking van
de voorwaarden en de tarieven is deze vrijwillige pensioenverzekering ondergebracht bij Centraal
Beheer, thans Achmea.
Liquidatie pensioenfonds
Het bestuur van het pensioenfonds evalueert van tijd tot tijd of het zinvol is om de activiteiten van het
pensioenfonds voort te zetten. Het trekt daarbij aan de bel als de kosten-batenverhouding daartoe
aanleiding geeft. Het bestuur heeft in dat licht op 11 november 2008 het principebesluit genomen om
ultimo 2009 op nader te bepalen voorwaarden de activiteiten van het pensioenfonds te beëindigen,
rekening houdend met de situatie op de financiële markten. In 2009 is een en ander aan de
Algemene Raad voorgelegd. De Algemene Raad heeft met het besluit ingestemd. Eind 2009 heeft
conform de Statuten het College van Afgevaardigden op voorspraak van het pensioenfondsbestuur
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besloten de stichting te ontbinden per 30 juni 2010. Dit betekent dat 2009 in het teken van de
liquidatie heeft gestaan. Hierin heeft het bestuur de navolgende stappen ondernomen:
Het
bestuur
heeft
begin
2009
onderzoek
gedaan
bij
de
verschillende
verzekeringsmaatschappijen om de portefeuille van het fonds over te nemen. Uitkomst daarvan
was dat het contract met Nationale Nederlanden een contract voor onbepaalde tijd is zonder
opzegbepalingen. Dit contract kent gunstige marktconforme tarieven en was gebaseerd op een
jaarlijks indexatiebesluit.
Middels een brief van 27 augustus 2009 geeft Towers Perrin aan dat Nationale Nederlanden
bereid is tegen de bestaande tarieven medewerking te verlenen aan een eenmalige afstorting.
Op 28 oktober 2009 is een addendum op het contract getekend waarin is bepaald dat voor de
ingegane nabestaandenpensioenen een vast levenslange toeslag wordt ingekocht.
Eind oktober 2009 zijn de beleggingen van het fonds geliquideerd en is bij Nationale
Nederlanden per 1 januari 2010 een toeslagpercentage van 2,45% ingekocht
De uitkeringsgerechtigden, alsook de advocaten met premievrije verzekerde aanspraken
wegens arbeidsongeschiktheid zijn in februari 2010 daarover persoonlijk geïnformeerd.
In februari 2010 heeft het bestuur een website -http://www.pensioenfondsadvocaten.nl –
geopend met informatie over de inhoud van de risicoregeling, de liquidatie van het
pensioenfonds en de berichtgeving aan alle betrokkenen. Op de website zullen ook het
jaarverslag 2009 en het liquidatieoverzicht 2010 als downloads worden opgenomen, evenals de
rapportage over de verdeling van het liquidatiesaldo. De website blijft 5 jaar in de lucht.
Vermogen pensioenfonds
Het pensioenfonds beschikte na de overdracht van de verplichtingen van de ingegane uitkeringen
aan Nationale-Nederlanden over een algemene reserve en een beleggingsreserve, voor het
opvangen van beleggingsrisico’s. De algemene reserve was met name bedoeld voor de financiering
van de jaarlijkse verhogingen van de uitkeringen. Per 1 januari 2009 bedroeg de reserve
€ 4.560.107. Per 31 december 2009 is de reserve afgenomen tot € 227.718. De beleggingsreserve
bedroeg € 673.302 per 1 januari 2008 en is in 2009 komen te vervallen door de verkoop van de
beleggingen.
Het vermogen is in 2009 na betaling van de koopsom voor de vaste indexatie afgenomen tot
€ 227.718.
Verhoging van de uitkeringen
Het bestuur van het pensioenfonds gaat jaarlijks na of – op grond van de financiële positie van het
pensioenfonds – de ingegane pensioenen kunnen worden verhoogd, en zo ja in welke mate. Bij een
verhoging van de ingegane pensioenen maakt het pensioenfonds de benodigde koopsom over aan
Nationale-Nederlanden. De verzekeraar past de jaarlijkse verhogingen toe en informeert de
uitkeringsgerechtigden namens het pensioenfonds over de verhoging.
Verhoging van de uitkeringen per 1 januari 2009
Op grond van de financiële positie heeft het bestuur de verhoging per 1 januari 2009 vastgesteld op
2,03%. Per 1 januari 2010 is bij Nationale Nederlanden een vast toeslagpercentage ingekocht van
2,45%.
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Beleggingen
Nadat de financiële wereld in 2008 op haar grondvesten schudde, werd 2009 het jaar van herstel. In
eerste instantie werd de trend uit 2008 doorgezet. Aanhoudende problemen in de financiële sector en
de vrije val waarin de wereldwijde economische groei was geraakt, bleven het beeld op de financiële
markten bepalen. Zakelijke waarden zoals aandelen, beursgenoteerd onroerend goed en
grondstoffen, leverden in de eerste maanden van 2009 wederom vele procenten aan waarde in. Het
e
herstel dat inzette na het 1 kwartaal werd voornamelijk gedreven door het ruime monetaire beleid,
noodkredieten aan banken en ondersteunende maatregelen die overheden namen. Ook
onconventionele maatregelen zoals het opkopen van effecten om het financiële systeem aan de
gang te houden werden niet geschuwd. Uiteindelijk bleken de maatregelen voldoende om herstel in
de markten te bewerkstelligen en nam het risico op een systeemcrisis af.
Het herstel was vooral zichtbaar op de aandelenmarkten en de kredietmarkten. In eerste instantie
werd gevreesd dat de verbeteringen tijdelijk zouden zijn, echter, het economisch herstel zette zich
gedurende de rest van 2009 door. Investeringen in infrastructuur en vastgoed, die in 2008 minder
waren geraakt door de kredietcrisis stegen in 2009.
Als gevolg van de overheidsstimulansen, garantstellingen voor banken, nationalisaties en cyclische
terugval, zijn de overheidstekorten fors gestegen. In de eerste maanden van het jaar leidde de vlucht
naar veilige staatsobligaties nog tot een forse daling van de kapitaalmarktrente. Maar als gevolg van
de behoorlijke verslechtering van de overheidsfinanciën, kan de kredietwaardigheid van het
betreffende land in het geding komen. Dit bleek toen eind 2009 het emiraat Dubai in de problemen
kwam en gered moest worden door Abu Dhabi. In Europa werd de kredietwaardigheid van
Griekenland verlaagd door kredietbeoordelinginstanties. Als gevolg van deze ontwikkelingen steeg
de kapitaalmarktrente eind 2009.
Gevoerd beleid
Na de waardedaling in 2008 is de beleggingsportefeuille gedurende 2009 de stapsgewijs aangepast
richting de bestaande normverdeling. Reden was dat daardoor het herstelvermogen niet onnodig zou
worden beperkt. De portefeuille liet over geheel 2009 een sterke waardestijging zien. De totale
portefeuille behaalde een rendement van 7,88%, dit was minder dan het resultaat van de benchmark
met 8,59% hierdoor resteerde een underperformance van 0,71%
Portefeuillewaarde
De waarde van de portefeuille en de verdeling van het vermogen over de verschillende
beleggingscategorieën aan het einde van het jaar ten opzichte van de situatie aan het begin van het
jaar wordt weergegeven in onderstaande tabel:
Bedragen x € 1.000.000
Bedrag
Aandelen
Vastrentende waarden
Liquide middelen
Totaal

-

Percentage
-

2009
Normportefeuille
-

Bedrag
0,8
4,7
5,5

2008
Percentage
14,3%
85,7%
100,0%

* De portefeuille is in 2009 geliquideerd
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Rendementen
Onderstaande tabel geeft de performance weer uitgesplitst naar de verschillende categorieën waarin
voor het pensioenfonds werd belegd.
2009
Portefeuille
Aandelen
24,4%
Vastrentende waarden
5,5%
Liquide middelen
0,7%
Totaal
7,9%
* De portefeuille is in 2009 geliquideerd

2009
Benchmark
31,6%
4,3%
0,3%
8,6%

Vastrentende waarden
De markt voor vastrentende waarden kenmerkte zich in 2009 door een ongekende volatiliteit. Tot het
einde van het eerste kwartaal werden risicovolle beleggingen verkocht. Beleggers vluchtten massaal
in staatsobligaties met een voorkeur voor Duitse staatsobligaties. Door betere economische
vooruitzichten vanaf maart draaide dit en werden beleggingen in staatsobligaties verruild voor
bedrijfsleningen. Deze verschuiving heeft ook in de portefeuille plaatsgevonden, waardoor vanaf het
eerste kwartaal de beleggingsportefeuille heeft geprofiteerd van het ongekende resultaat van deze
bedrijfsleningen. De portefeuille sloot het jaar af met een positief rendement, dat hoger was dan het
benchmarkrendement. Alle sectoren droegen hieraan bij, maar de financiële sector het meeste.
Aandelen
De aandelenmarkten zette in het eerste kwartaal de negatieve trend van 2008 door en leverden nog
eens 20% in. Begin 2009 bestond nog het beeld dat de wereldeconomie zich in een recessie bevond.
Zowel consumenten als ondernemingen waren terughoudend in hun bestedingen en dit resulteerde
in een sterke daling van vooral industriële orders. Hierdoor daalden ook de winstverwachtingen van
ondernemingen. Daarnaast hielden de problemen in de financiële sector aan. Na het eerste kwartaal
trokken de aandelenmarkten echter aan waardoor geheel 2009 werd afgesloten met een stevige
winst. Kwalitatief sterke bedrijven met goede balansen en hoge marges wisten de beste
rendementen te halen in 2009. Doordat de beleggingsportefeuille vooral op deze eerder genoemde
bedrijven was is een sterk rendement van 24,4% behaald.
Verantwoord beleggen
Uitgangspunten
Via de beleggingen in de pools van Suntrus Achmea is invulling aan een verantwoord beleggen
beleid gegeven. Als uitgangspunt hanteert het fonds de principes van de Global Compact van de
Verenigde Naties. Deze tien principes zijn gerelateerd aan de mensenrechten, arbeidsnormen, milieu
en anti corruptie en vinden hun oorsprong in internationaal breed geaccepteerde verdragen zoals het
Universele Verklaring inzake de Rechten van de Mens en de conventies van de International Labour
Organisation.
Het verantwoord belegen beleid bestaat uit de volgende onderdelen en wordt uitgevoerd door
Syntrus Achmea Vermogensbeheer:
• Uitsluiten van controversiële wapens
• Engagement, aangaan van dialoog met ondernemingen
• Corporate governance en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
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Uitsluiting
Het fonds kiest er voor om niet langer te beleggen in ondernemingen die kernwapens, chemische
wapens, biologische wapens, anti persoonsmijnen of clusterbommen produceren. In 2009 zijn de
aandelenportefeuilles die door Syntrus Achmea worden beheerd hiermee in overeenstemming
gebracht.
Engagement
Het doel van engagement is om ondernemingen waarin het fonds belegt aan te sporen tot beter
gedrag en om aandeelhouderswaarde te creëren. Aan de hand van thema’s gaat het fonds de
dialoog aan met ondernemingen. In 2009 stonden twee thema’s centraal. Het eerste thema betrof de
impact van water op de dranken- en voedselindustrie. Het tweede thema onderzoek betrof Global
Compact schendingen op het gebied van mensenrechten en arbeidsnormen. Ondernemingen die
slecht scoren op deze thema’s worden aangespoord om hun gedrag te verbeteren.
In het halfjaarverslag Verantwoord Beleggen staan de namen van ondernemingen vermeld waarmee
engagement trajecten zijn opgezet. Dit verslag kunt u vinden op de website van het Syntrus Achmea
Vermogensbeheer.

Verkoop portefeuille
In verband met het bestuursbesluit tot ontbinding van het pensioenfonds is eind oktober
2009 de beleggingsportefeuille bij Syntrus Achmea Vermogensbeheer volledig
geliquideerd.

Den Haag, 23 september 2010

Het bestuur
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D. Jaarrekening
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BALANS PER 31 DECEMBER 2009
na bestemming saldo
(in euro’s)
Activa
1. Beleggingen
1.1 Obligaties
1.2 Aandelen
1.3 Overige beleggingen

2. Vorderingen
3. Liquide middelen

31-12-2009

31-12-2008

34.755

4.738.460
797.824
- 3.421

34.755

5.532.863

-

-

370.238

20.977

404.993

5.553.840

45

45

227.718
-

4.560.107
673.302

227.718

5.233.409

79.638
97.592

278.570
41.816

177.230

320.386

404.993

5.553.840

Passiva
4. Stichtingskapitaal
5. Reserves
5.1 Algemene reserve
5.2 Beleggingsreserve

6. Schulden op korte termijn
6.1 Verzekeringsmaatschappijen
6.2 Overige schulden
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009
(in euro’s)

2009

2008

Directe beleggingsopbrengsten

186.386

205.750

Indirecte beleggingsopbrengsten

260.297

- 285.107

24.204

- 24.918

422.479

- 104.275

8. Koopsom indexatie Nationale-Nederlanden

-5.300.000

- 323.888

9. Administratiekosten

- 128.170

- 51.713

Saldo boekjaar

- 5..005.691

- 479.876

Bestemming saldo boekjaar
mutatie beleggingsreserves
mutatie reserve aanpassing uitkeringen

- 673.302
- 4.332.389

123
- 479.753

- 5.005.691

- 479.876

Kosten vermogensbeheer

7. Beleggingsopbrengsten

-
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KASSTROOMOVERZICHT
(in euro’s)
2009

2008

7.301.036
186.386
-1.504.455
- 24.204
- 38.176

4.112.557
205.750
-3.851.612
- 24.918
36.827

5.920.587

478.604

- 128.170
-5.300.000
- 143.156

- 51.713
-323.888
3.083
-264.876

-5.571.326

-637.394

349.261

-158.790

20.977

179.767

370.238

20.977

Kasstroomoverzicht uit beleggingsactiviteiten

Verkopen en aflossingen beleggingen
Directe beleggingsopbrengsten
Aankopen en verstrekkingen beleggingen
Kosten vermogensbeheer
Overige mutaties

Kasstroomoverzicht uit operationele activiteiten
Administratiekosten
Koopsom indexatie Nationale-Nederlanden
Mutatie vorderingen
Mutatie overige schulden

Mutatie liquide middelen
Saldo liquide middelen 1 januari

Saldo liquide middelen 31 december
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TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING
Liquidatie
Het bestuur heeft het besluit genomen tot liquidatie, medio 2010. De Algemene Raad heeft met het
besluit ingestemd. Eind 2009 heeft conform de Statuten het College van Afgevaardigden op
voorspraak van het pensioenfondsbestuur besloten de stichting te ontbinden per 30 juni 2010. Dit
heeft als gevolg dat activa op liquidatiewaarden worden gewaardeerd. Gezien de aard van de activa,
leidt dit niet tot een andere waardering ten opzichte van voorgaande jaren.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn
opgenomen in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving.
De grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Alle bedragen zijn vermeld in euro’s.
De activa en passiva worden gewaardeerd op kostprijs, tenzij anders is vermeld. Voor zover
noodzakelijk, wordt op vorderingen een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De
schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden
en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd.
De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en
verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten
kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de
herziening alleen voor die periode gevolgen heeft, of in de periode van herziening en toekomstige
perioden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als toekomstige
perioden.
Verwerking van activa en passiva
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar het 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 rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economische 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.
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Indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle toekomstige economische voordelen en alle
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden
activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
Saldering
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans
opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de
verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten
op deze wijze af te wikkelen. De met gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële
verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen.
Vreemde valuta
Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar de rapporteringsvaluta euro
tegen de koers per balansdatum. Deze waardering is onderdeel van de waardering tegen reële
waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen
de koers per transactiedatum.
Toelichting op kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Beleggingen
Voor de beleggingen van het fonds worden de volgende waarderingsgrondslagen gehanteerd.
Beleggingen

Waarderingssystematiek

Obligaties

Beurswaarde

Aandelen

Beurswaarde

Algemene reserve
Deze bestemmingsreserve werd aangewend voor de financiering van toekomstige verhogingen van
de aan Nationale-Nederlanden overgedragen ingegane uitkeringen voor zover en voor zolang de
middelen van het fonds dit toelieten. Het bestuur van het pensioenfonds streefde ernaar de
pensioenuitkeringen jaarlijks te verhogen op basis van de ontwikkeling van de prijzen, zodat de
uitkeringen minimaal hun koopkracht behouden. De koopsom van de verhoging van de ingegane
uitkeringen per 1 januari volgend op het boekjaar werd tot en met het boekjaar 2008 als last
verantwoord. In boekjaar 2009 is de koopsom van het bij Nationale-Nederlanden ingekochte

vaste toeslagpercentage van 2,45% ten laste van het resultaat gebracht
Beleggingsreserve
Tot en met boekjaar 2008 werd een beleggingsreserve werd als buffer voor waardedalingen van
zowel zakelijke waarden als vastrentende waarden aangehouden.
Voor de zakelijke waarden werd een buffer aangehouden van 25% van de actuele waarde.
De benodigde buffer voor de op te vangen waardedaling voor de vastrentende waarden was bij een
marktrente van 4% of lager gelijk aan 10% van de waarde van die beleggingen, bij een marktrente
van 5% gelijk aan 5% van de waarde van die beleggingen, terwijl bij een marktrente van 6% of hoger
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geen buffer aanwezig hoefde te zijn. Voor tussenliggende waarde voor de marktrente werd de buffer
verkregen door middel van lineaire interpolatie. Aangezien de beleggingen in 2009 zijn verkocht hoeft
deze reserve ultimo 2009 niet meer te worden aangehouden.
Resultaatbepaling
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld worden baten en lasten verwerkt in het resultaat van het jaar, waarop
zij betrekking hebben.
Beleggingen
Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt verstaan alle aan het boekjaar toe te rekenen
inkomsten uit beleggingen, zijnde dividend van aandelen en de aan het boekjaar toe te rekenen
rentebedragen van obligaties, leningen op schuldbekentenis en liquide middelen.
Onder indirecte beleggingsopbrengsten wordt verstaan de verandering in de waarde van
beleggingen.
Met de directe en indirecte beleggingsopbrengsten zijn verrekend de aan de opbrengsten
gerelateerde transactiekosten, provisies en valutaverschillen.
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TOELICHTING OP DE BALANS
(in euro’s)
1.

Beleggingen
Transacties 2009
Verkopen/
uitlotingen/
Waardeaflossingen
mutaties

Stand
ultimo
2008

Aankopen/
verstrekkingen

1.1. Obligaties
1.2. Aandelen
1.3. Overige
beleggingen

4.738.460
797.824

1.218.746
285.709

-6.012.233
-1.288.803

-3.421

-

Totaal

5.532.863

1.504.455

Categorie

Overige
mutaties

Stand
ultimo
2009

55.027
205.070

-

-

-

-

38.716

34.755

-7.301.036

260.297

38.716

34.755

1.3. Overige beleggingen

Liquide middelen beleggingen

31-12-2009

31-12-2008

34.755

- 3.421

3. Liquide middelen
Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen, die
onmiddellijk dan wel op korte termijn opeisbaar zijn en niet het karakter van beleggingen hebben.
5.1. Algemene reserve

Stand 1 januari
Uit bestemming saldo

Stand 31 december

2009

2008

4.560.107
-4.332.389

5.039.860
- 479.753

227.718

4.560.107

STICHTING PENSIOENFONDS NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN IN LIQUIDATIE

20

5.2. Beleggingsreserve

Stand 1 januari
Uit bestemming saldo
Vrijval boekjaar

2009

2008

673.302
- 673.302

673.425
- 123
-

-

673.302

31-12-2009

31-12-2008

79.638

278.570

31-12-2009

31-12-2008

97.592

41.816

Stand 31 december

6.1. Verzekeringsmaatschappijen

Schulden verzekeringsmaatschappijen

6.2. Overige schulden

Nog te betalen kosten

Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(in euro’s)

7.

Beleggingsresultaten

Obligaties
Leningen op schuldbekentenis
Aandelen
Overige beleggingen
Overige

Directe
Indirecte
Kosten
totaal
2008
beleggings- beleggings- vermogens2009
opbrengsten opbrengsten
beheer
2009
2009
2009
166.015
55.027
221.042 402.086
1.285
205.270
205.270 - 484.363
- 315
- 315
1.230
20.686
- 24.204 - 3.518 - 24.513

186.386

260.297

- 24.204 422.479 - 104.275

8. Koopsom indexatie Nationale-Nederlanden

Indexatie 1 januari volgend boekjaar van de aan
Nationale-Nederlanden overgedragen
nabestaandenpensioenen.

2009

2008

5.300.000

323.888

2009

2008

42.713
2.559
20.243
22.693
39.962

13.848
3.130
12.126
11.104
11.505

128.270

51.713

9. Administratiekosten

Reguliere administratiekosten
Extra administratiekosten
Accountant inzake controle
Actuaris
Overige kosten

Ingevolge artikel 382a Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek wordt gemeld dat de accountantskosten
inzake controle als hiervoor opgenomen geheel betrekking hebben op onderzoek van de
jaarrekening.
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E. Overige gegevens
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Het bestuur van het pensioenfonds heeft vanaf de beëindiging van de risicoregeling regelmatig
geëvalueerd of het zinvol is om de activiteiten van het pensioenfonds voort te zetten uit het oogpunt
van de kosten-batenverhouding. Het bestuur heeft in dat licht op 11 november 2008 het
principebesluit genomen om ultimo 2009 op nader te bepalen voorwaarden de activiteiten van het
pensioenfonds te beëindigen, rekening houdend met de situatie op de financiële markten. In 2009 is
een en ander aan de Algemene Raad voorgelegd. De Algemene Raad heeft met het besluit
ingestemd. Eind 2009 heeft conform de Statuten het College van Afgevaardigden op voorspraak van
het pensioenfondsbestuur besloten de stichting te ontbinden per 30 juni 2010. Dit betekent dat 2009
in het teken van de liquidatie heeft gestaan. Hierin heeft het bestuur de navolgende stappen
ondernomen:
Medio december 2009 zijn de beleggingen van het fonds geliquideerd en is bij Nationale
Nederlanden per 1 januari 2010 een toeslagpercentage van 2,45% ingekocht. Alle betrokkenen zijn
in februari 2010 persoonlijk geïnformeerd over de liquidatie en het toeslagpercentage. Tevens heeft
het bestuur een website geopend met informatie over de risicoregeling, de liquidatie van het
pensioenfonds, de berichtgeving daarover aan alle betrokkenen en de verdere gang van zaken.
Dit verslag zal dienen als een rapport van Verantwoording en Verdeling en wordt gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel. Het bestuur heeft gekozen voor publicatie op de website
www.pensioenfondsadvocaten.nl en NRC Handelsblad.
Het bestuur constateert dat waarschijnlijk een groot bedrag vrije reserve overblijft. Dit zal conform de
statutaire doelstelling besteed moeten worden. Alle uitkeringsgerechtigden ontvangen hierover
bericht vanuit het pensioenfonds. De betreffende brief wordt ook op de site van het pensioenfonds in
liquidatie geplaatst, zodat ook de eindafwikkeling voor iedereen transparant is.

STATUTAIRE WINSTBESTEMMING
Conform artikel 13.4 van de statuten van het pensioenfonds zullen, indien de middelen waarover het
fonds beschikt groter zijn dan benodigd is voor de dekking van de administratie- en andere kosten
van het pensioenfonds en behoudens de vorming van de normale reserves ter dekking van voorziene
en onvoorziene uitgaven, bij voorkeur worden bestemd tot het doen van van jaar tot jaar vast te
stellen en toe te kennen aanvullende uitkeringen ter bescherming tegen stijging van de kosten van
levensonderhoud.
Conform artikel 15 lid 3 van de statuten van het pensioenfonds dient in de liquidatie enig overschot
een bestemming krijgen zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het pensioenfonds.
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ACCOUNTANTSVERKLARING
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