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UITVOERINGSOVEREENKOMST 

De ondergetekenden de naamloze vennootschap  

Koninklijke Vopak N.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen: "Vopak", 

en de stichting 

Stichting Pensioenfonds Vopak, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen: "het pensioenfonds", 

in aanmerking nemende:  

a. dat Vopak pensioenovereenkomsten is overeengekomen met zijn werknemers;  

b. dat Vopak ter uitvoering van deze pensioenovereenkomsten een ondernemingspensioenfonds aan zich heeft 

verbonden, te weten het pensioenfonds; 

c. dat het pensioenfonds pensioenreglementen heeft vastgesteld in overeenstemming met de door Vopak met 

zijn werknemers overeengekomen pensioenovereenkomsten; 

d. dat het pensioenfonds de werkzaamheden die voortvloeien uit de statuten en pensioenreglementen 

waaronder de aansturing van door het pensioenfonds aangewezen externe professionele partijen, met 

inachtneming van het bij of krachtens artikel 34 van de Pensioenwet bepaalde, aan Vopak heeft 

overgedragen; 

e. dat een werkgroep pensioenen bestaande uit vertegenwoordigers van Vopak, pensioenfonds, 

vakverenigingen, centrale ondernemingsraad en externe deskundigen in 2017 tot de contouren van een 

nieuwe pensioenregeling op basis van beschikbare premie is gekomen, die hierna in het arbeidsvoorwaarden-

overleg tussen Vopak en genoemde werknemersorganisaties per 1 januari 2018 overeen is gekomen; 

f. dat een werkgroep uitvoeringsovereenkomst bestaande uit vertegenwoordigers van Vopak, pensioenfonds en 

externe deskundigen – gebruik makend van ALM-modellering – de benodigde wijzigingen in de financiering 

van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2018 heeft uitgewerkt, die als basis voor het beleid als 

vastgelegd in deze uitvoeringsovereenkomst heeft gediend; 

g. dat op basis van het pensioenreglement en de vastlegging in de uitvoeringsovereenkomst de nieuwe 

pensioenregeling kwalificeert als beschikbare premieregeling onder de ‘International Financial Reporting 

Standard’; 

h. dat Vopak en het pensioenfonds hun rechtsverhouding door middel van deze uitvoeringsovereenkomst vanaf 

1 januari 2018 vorm willen geven ter vervanging van de bestaande uitvoeringsovereenkomst; 

i. dat deze uitvoeringsovereenkomst akkoord is bevonden door de vakverenigingen, de instemming heeft 

verkregen van de centrale ondernemingsraad en een positief advies heeft gekregen van het verantwoordings-

orgaan van het pensioenfonds; 

zijn het volgende overeengekomen: 
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Artikel 1 Definities 

In deze uitvoeringsovereenkomst gelden de definities zoals opgenomen in de Pensioenwet (PW), de statuten en 

het pensioenreglement van het pensioenfonds. Verder wordt verstaan onder: 

minimaal vereiste dekkingsgraad: 

 het quotiënt van enerzijds de technische voorziening voor risico pensioenfonds, de 

technische voorziening voor risico deelnemers en het minimaal vereist eigen 

vermogen ingevolge artikel 131 van de PW en anderzijds de technische voorziening 

voor risico pensioenfonds en de technische voorziening voor risico deelnemers; 

vereiste dekkingsgraad: het quotiënt van enerzijds de technische voorziening voor risico pensioenfonds, de 

technische voorziening voor risico deelnemers en het vereist eigen vermogen 

ingevolge artikel 132 van de PW en anderzijds de technische voorziening voor risico 

pensioenfonds en de technische voorziening voor risico deelnemers; 

extra toeslag: de op basis van de uitvoeringsovereenkomst, het pensioenreglement en een besluit 

van het bestuur ter zake toe te kennen verhoging per 1 januari van enig jaar van 

opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden die 

samenhangt met in voorafgaande boekjaren niet toegekende (aanvullende) 

toeslagen; 

aanvullende toeslag: de op basis van de uitvoeringsovereenkomst, het pensioenreglement en een besluit 

van het bestuur ter zake toe te kennen aanvullende verhoging per 1 januari van enig 

jaar van opgebouwde pensioenen van deelnemers; 

salarissom: het totaal van het, naar de situatie per 1 januari, in het desbetreffende jaar voor de 

deelnemers vastgestelde pensioengevende salaris ingevolge de pensioenregeling 

waarbij rekening is gehouden met de maximering van het pensioengevend salaris op 

basis van de plusgrens. 

Artikel 2 Verplichtingen van het pensioenfonds 

1. Het pensioenfonds verplicht zich de pensioenregeling van Vopak uit te voeren en de hieruit voortvloeiende 

pensioenen zeker te stellen overeenkomstig de bepalingen van de PW. 

2. Het pensioenfonds verplicht zich de nog door Vopak vast te stellen nieuwe pensioenregeling(en) uit te 

voeren tenzij tegen deze uitvoering bij invoering van de nieuwe pensioenregeling(en) door het 

pensioenfonds bezwaar is aangetekend. 

3. Het pensioenfonds zal geen andere pensioenregelingen of -toezeggingen uitvoeren dan door Vopak 

vastgesteld. 

4. Het pensioenfonds verplicht zich de nadere afspraken na te komen die in het kader van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming in het addendum bij deze uitvoeringsovereenkomst zijn gemaakt. 

5. Het pensioenfonds verplicht zich aan Vopak de reguliere beleggingsrapportages ter beschikking te stellen. 

Artikel 3 Verplichtingen van Vopak 

1. Vopak verplicht zich gedurende de looptijd van deze uitvoeringsovereenkomst tot instandhouding van het 

pensioenfonds als uitvoerder van de pensioenregeling. Deze verplichting vervalt nadien indien de uitvoering 

van de pensioenregeling tegen minimaal vergelijkbare voorwaarden, kwaliteit en kosten bij een andere 

professionele pensioenuitvoerder kan worden ondergebracht. 

2. Vopak verplicht zich alle werknemers met wie op grond van de bepalingen van de statuten en het pensioen-

reglement een pensioenovereenkomst is gesloten, als deelnemer aan te melden, met uitzondering van de 

werknemers waarmee in hun (individuele) arbeidsovereenkomst met Vopak nadrukkelijk anders wordt 

overeengekomen. 
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3. Vopak verplicht zich aan het pensioenfonds de gegevens en informatie te verschaffen die nodig zijn voor het 

goed uitvoeren van de pensioenregelingen en verplicht zich de nadere afspraken na te komen die in het 

kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het addendum bij deze uitvoeringsovereen-

komst zijn gemaakt. 

4. Vopak vrijwaart het pensioenfonds voor alle financiële nadelen als gevolg van onjuiste en/of ontijdige 

opgaven, voor zover deze niet te wijten zijn aan de handelwijze van de desbetreffende werknemer. 

5. Vopak verplicht zich de totaal verschuldigde premie aan het pensioenfonds te betalen. 

Artikel 4 Verschuldigde premie individueel 

De in enig jaar door Vopak aan het pensioenfonds verschuldigde premie voor een deelnemer wordt – op basis 

van de grondslagen van het pensioenfonds zoals gebruikt voor de vaststelling van de technische voorziening voor 

risico pensioenfonds – vastgesteld voor de volgende componenten: 

Bruto (risico)premie 

1. De bruto premie over de A-grondslag vermeerderd met de bruto premie over de B-grondslag op basis van 

de premiestaffel in artikel 5 lid 1 van het pensioenreglement. 

2. De bruto risicopremie ten behoeve van het bruto partnerpensioen op risicobasis op basis van artikel 12 van 

het pensioenreglement. 

3. De bruto risicopremie ten behoeve van het bruto wezenpensioen op risicobasis op basis van artikel 14 van 

het pensioenreglement. 

4. De bruto risicopremie ten behoeve van de voortzetting van de pensioenregeling bij arbeidsongeschiktheid 

op basis van artikel 42 van het pensioenreglement. 

Bruto premie aanvullende toeslag 

5. De bruto premie ten behoeve van de financiering van de aanvullende toeslag voor deelnemers op basis van 

artikel 49 van het pensioenreglement. Deze bruto premie aanvullende toeslag is, voor de looptijd van deze 

uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in de leden 1 en 2 van artikel 20, gelijk aan 2,6% van de salarissom. 

Het percentage van de salarissom met betrekking tot de aanvullende toeslag is vastgesteld op basis van de 

ALM-modellering zoals bedoeld in de considerans onder f. 

Opslag solvabiliteit 

6. De opslag ten behoeve van de solvabiliteit van het pensioenfonds. Deze opslag is gelijk aan het percentage 

waarmee de vereiste dekkingsgraad de 100% overschrijdt over de onder 1. en 5. vastgestelde bruto 

premies.  

Deze opslag ten behoeve van de solvabiliteit te samen met in het verleden afgedragen solvabiliteit in 

verschuldigde premies en aanvullende stortingen maakt een volledige aanwending van de saldi op de 

beleggingsrekeningen voor de financiering van ouderdoms- en partnerpensioen in de toekomst mogelijk. 

Uitvoerings- en administratiekosten 

7. De uitvoerings- en administratiekosten die voor rekening van het pensioenfonds komen, voor zover deze 

uitstijgen boven de vrijval van de kostenopslag in de technische voorziening voor risico pensioenfonds als 

gevolg van de verrichte uitkeringen. De uitvoerings- en administratiekosten zijn gelijk aan: 

o de uitvoerings- en administratiekosten die voor rekening van het pensioenfonds zijn gekomen in het 

voorafgaande jaar, vermeerderd met; 

o de door de administrateur van de beleggingsrekeningen in rekening gebrachte kosten met betrekking tot 

de beleggingsrekeningen, verminderd met; 

o de vrijval van de kostenopslag in de technische voorziening voor risico pensioenfonds als gevolg van de 

verrichte uitkeringen. 

De uitvoerings- en administratiekosten bedragen minimaal nihil. 
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Bruto risicopremie arbeidsongeschiktheidspensioen 

8. De bruto risicopremie ten behoeve van het arbeidsongeschiktheidspensioen op risicobasis op basis van 

artikel 22 van het pensioenreglement. 

Bruto risicopremie vrijwillig Anw-hiaatpensioen 

9. De bruto risicopremie die op het salaris van de deelnemer is ingehouden als bruto risicopremie vrijwillig 

Anw-hiaatpensioen op basis van artikel 23 van het pensioenreglement. 

Bruto vrijwillige premie 

10. De bruto premie die op het salaris van de deelnemer is ingehouden als vrijwillige bruto premie op basis van 

artikel 24 van het pensioenreglement. 

Bruto individuele beschikbare premie 

11. De bruto individuele beschikbare premie die per 1 januari 2006 is toegezegd uit hoofde van de individuele 

beschikbare premieregeling (tot uiterlijk 1 januari 2021). 

Netto premie 

12. De netto premie over de C-grondslag op basis van de premiestaffel in artikel 16 van het pensioenreglement 

tenzij de deelnemer afstand van storting van de netto premies en verzekeringen heeft gedaan op basis van 

artikel 21 van het pensioenreglement. 

Artikel 5 Vaststelling bruto premie over de A-grondslag 

De bruto premie over de A-grondslag als bedoeld in artikel 5 lid 1 van het pensioenreglement wordt jaarlijks per 

1 januari vastgesteld op basis van de contante waarde van een ouderdomspensioen ter grootte van 1,875% van 

de A-grondslag en een partnerpensioen van 1,313% van de A-grondslag. Bij de vaststelling van de contante 

waarde worden de grondslagen van het pensioenfonds per 31 december van het voorafgaande jaar gehanteerd, 

zoals gebruikt voor de vaststelling van de technische voorziening voor risico pensioenfonds per 31 december van 

het voorafgaande jaar. De rentetermijnstructuur per 31 december van het voorafgaande jaar, zoals gepubliceerd 

door De Nederlandsche Bank, maakt deel uit van deze grondslagen. 

Artikel 6 Beperking bruto premie over de A-grondslag 

1. Voor de bruto premie over de A-grondslag wordt jaarlijks een maximum vastgesteld. De maximum bruto 

premie over de A-grondslag wordt vastgesteld op basis van de contante waarde van het in artikel 5 

vermelde ouderdoms- en partnerpensioen. Bij de vaststelling van het maximum worden de grondslagen van 

het pensioenfonds gehanteerd, zoals gebruikt voor de vaststelling van de technische voorziening voor risico 

pensioenfonds, met uitzondering van de rentetermijnstructuur. De rentetermijnstructuur per 31 december 

van het voorafgaande jaar wordt voor de vaststelling van het maximum zodanig bijgesteld dat de 

gemiddelde rente voor de contante waarde van het in artikel 5 vermelde ouderdoms- en partnerpensioen 

met betrekking tot het deelnemersbestand per 1 januari op 1,85% ligt. 

2. Indien in enig jaar de bruto premie over de A-grondslag uitstijgt boven het in lid 1 van dit artikel vastgestelde 

maximum worden de opbouwpercentages als bedoeld in artikel 5 zodanig bijgesteld dat de bruto premie 

over de A-grondslag in het desbetreffende jaar gelijk is aan het maximum. 

3. De bijstelling van de opbouwpercentages als bedoeld in lid 2 van dit artikel vindt niet plaats indien en voor 

zover de overschrijding van de bruto premie over de A-grondslag ten opzichte van het maximum kan 

worden  gefinancierd ten laste van de premie-egalisatiereserve. 

4. Indien de bruto premie over de A-grondslag wordt verminderd ten opzichte van artikel 5 worden de 

deelnemers hiervan onverwijld in kennis gesteld. 

Artikel 7 Premie-egalisatiereserve 

1. Per 1 januari 2018 wordt door Vopak een storting verricht ter grootte van EUR 18.000.000 ten behoeve van 

een premie-egalisatiereserve. 

2. De premie-egalisatiereserve wordt aangewend voor de financiering van een overschrijding van de bruto 

premie over de A-grondslag ten opzichte van het maximum als bedoeld in artikel 6 lid 1. 
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3. De bijstelling van de opbouwpercentages in enig jaar als bedoeld in artikel 6 lid 2 wordt vastgesteld op basis 

van het deelnemersbestand per 1 januari. Indien – als gevolg van mutaties in het deelnemersbestand – de 

overschrijding van de bruto premie over de A-grondslag aan het eind van het desbetreffende jaar uitstijgt 

boven de premie-egalisatiereserve wordt dit bedrag in rekening gebracht bij Vopak bij de boeking van de 

definitief verschuldigde bruto en netto (risico)premies als bedoeld in artikel 9 lid 3. 

4. Indien de premie-egalisatiereserve daalt onder EUR 100.000 wordt deze toegevoegd aan de algemene 

middelen van het pensioenfonds. 

5. De bestemming van de premie-egalisatiereserve als bedoeld in lid 2 van dit artikel komt aan het einde van 

de looptijd van deze uitvoeringsovereenkomst, als bedoeld in artikel 20 lid 1, te vervallen. Een op dat 

moment nog aanwezige premie-egalisatiereserve kan door het bestuur naar eigen discretie in het 

pensioenfonds worden aangewend. 

6. De premie-egalisatiereserve bedraagt minimaal nihil. 

Artikel 8 Verschuldigde premie totaal 

1. De in enig jaar door Vopak aan het pensioenfonds totaal verschuldigde premie is gelijk aan de som van de 

op individuele basis vastgestelde bruto en netto (risico)premies op basis van artikel 4. 

2. De totaal verschuldigde premie wordt onverkort aan het pensioenfonds afgedragen en komt niet in 

aanmerking voor enige vorm van verlaging of korting. 

3. De maandelijks op het salaris van de deelnemers ingehouden deelnemersbijdrage wordt geacht te zijn 

begrepen in de totaal verschuldigde premie. 

Artikel 9 Rekening courant 

1. De door Vopak verschuldigde bedragen aan het pensioenfonds en de door het pensioenfonds verschuldigde 

bedragen aan Vopak lopen in principe via de rekening courant die tussen beide partijen bestaat. 

2. Voor de totaal verschuldigde premie wordt op 1 januari van enig jaar een voorschotnota als verschuldigd 

bedrag in de rekening courant geboekt. 

3. Het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de terugboeking van de voorschotnota en de boeking van de 

definitief verschuldigde bruto en netto (risico)premies in enig jaar binnen drie maanden na afsluiting van dat 

jaar in de rekening courant worden geboekt. 

4. Vopak en het pensioenfonds dragen er zorg voor dat, ten aanzien van overboekingen ten laste van de 

rekening courant die betrekking hebben op de (voorschotnota voor de) totaal verschuldigde premie, wordt 

voldaan aan het gestelde in artikel 26 van de PW. 

5. Vopak en het pensioenfonds dragen er zorg voor dat het (positieve of negatieve) saldo op de rekening 

courant per 31 december van enig jaar nimmer uitstijgt boven 1% van de technische voorziening voor risico 

pensioenfonds. 

6. De rente op de rekening courant is gelijk aan het Euribor Geldmarkt Tarief (6 maands) afgerond op een 

veelvoud van 0,25% met een minimum van 0%. 

Artikel 10 Vermindering, opschorting of staking betaling totaal verschuldigde premies 

Vopak heeft het recht de totaal verschuldigde bruto en netto (risico)premies te verminderen of de betaling ervan 

op te schorten of te staken, indien zijn bedrijfsresultaten van dien aard zijn dat Vopak naar redelijkheid niet langer 

in staat is de verschuldigde bruto en netto (risico)premies geheel of gedeeltelijk te voldoen. 

Artikel 11 Toeslag op opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden 

1. Op de opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden wordt jaarlijks een 

toeslag verleend van maximaal de stijging van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer als bedoeld in lid 2 

van dit artikel. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre de opgebouwde pensioenen van (gewezen) 

deelnemers en pensioengerechtigden worden aangepast. 
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2. Bij de vaststelling van de toeslag wordt in principe uitgegaan van de ontwikkeling van het door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek gepubliceerde afgeleide consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens over de 

voorafgaande periode oktober-oktober. 

3. De toeslag op opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden is minimaal 

gelijk aan nihil en maximaal gelijk aan het consumentenprijsindexcijfer als bedoeld in lid 2 van dit artikel. 

4. De toeslag wordt slechts verleend indien en voor zover dit op basis van het financieel toetsingskader 

mogelijk is. 

5. Voor de voorwaardelijke toeslag is geen reserve gevormd. De toeslag wordt gefinancierd uit de middelen 

van het pensioenfonds. 

Artikel 12 Aanvullende toeslag op opgebouwde pensioenen van deelnemers 

1. Op de opgebouwde pensioenen van deelnemers wordt jaarlijks een aanvullende toeslag verleend van 

maximaal het verschil in de ontwikkeling van de salarissen en prijzen als bedoeld in lid 2 van dit artikel. Het 

bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre de opgebouwde pensioenen van deelnemers worden 

aangepast. 

2. Bij de vaststelling van de aanvullende toeslag wordt in principe uitgegaan van het verschil in de door Vopak 

als zodanig toegekende (gewogen) algemene salarisaanpassing over het voorafgaande jaar en de 

ontwikkeling van het afgeleide consumentenprijsindexcijfer als bedoeld in artikel 11 lid 2. 

3. De aanvullende toeslag op opgebouwde pensioenen van deelnemers is minimaal gelijk aan nihil en 

maximaal gelijk aan het positieve verschil tussen de door Vopak als zodanig toegekende algemene 

loonaanpassing en het consumentenprijsindexcijfer als bedoeld in lid 2 van dit artikel. 

4. De voorwaardelijke aanvullende toeslag wordt gefinancierd uit de bruto premie aanvullende toeslag. Het niet 

voor de financiering van de aanvullende toeslag benodigde deel van de bruto premie aanvullende toeslag 

wordt toegevoegd aan de reserve aanvullende toeslag. 

5. De aanvullende toeslag wordt slechts verleend indien en voor zover dit op basis van de bruto premie 

aanvullende toeslag en het saldo van de reserve aanvullende toeslag mogelijk is. 

6. Bij een beleidsdekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad wordt geen aanvullende toeslag 

verleend. 

Artikel 13 Reserve aanvullende toeslag 

1. Ten behoeve van de aanvullende toeslag op de opgebouwde pensioenen van deelnemers wordt een 

reserve gevormd. 

2. De reserve aanvullende toeslag ontwikkelt zich in enig jaar door: 

o de toevoeging van de bruto premie aanvullende toeslag als bedoeld in artikel 4 lid 5; 

o de onttrekking van de toename van de technische voorziening voor risico pensioenfonds uit hoofde van 

de toegekende aanvullende toeslag.  

3. De reserve aanvullende toeslag bedraagt minimaal nihil. 

Artikel 14 Extra toeslag op opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en 

pensioengerechtigden 

1. De eventueel te verlenen extra toeslag wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. 

2. Bij de vaststelling van de extra toeslag worden de in de voorafgaande vijftien boekjaren niet verleende 

(aanvullende) toeslagen op opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden 

in chronologische volgorde in ogenschouw genomen. 

3. Ten aanzien van niet verleende (aanvullende) toeslagen op opgebouwde pensioenen van (gewezen) 

deelnemers en pensioengerechtigden gelegen vóór de voorafgaande vijftien boekjaren wordt geen extra 

toeslag meer verleend. 
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4. De extra toeslag met betrekking tot in het verleden niet verleende toeslagen op opgebouwde pensioenen 

van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden wordt slechts verleend indien en voor zover dit op 

basis van het financieel toetsingskader mogelijk is. Hierbij komt 1/5 deel van het vermogen dat overeenkomt 

met de beleidsdekkingsgraad voor zover deze uitstijgt boven het niveau waarbij een volledige toeslag 

toekomstbestendig kan worden verleend, beschikbaar voor extra toeslag. 

5. De extra toeslag met betrekking tot in het verleden niet verleende aanvullende toeslagen op opgebouwde 

pensioenen van deelnemers wordt slechts verleend indien en voor zover dit op basis van het financieel 

toetsingskader mogelijk is. Hierbij komt de reserve aanvullende toeslag beschikbaar voor extra toeslag. 

Artikel 15 Verlaging opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden 

1. Indien de beleidsdekkingsgraad lager is dan de (minimaal) vereiste dekkingsgraad, wordt de in deze situatie 

van toepassing zijnde wet- en regelgeving gevolgd. Deze wet- en regelgeving kan uiteindelijk noodzaken tot 

een verlaging van opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. 

2. Een verlaging als bedoel in lid 1 van dit artikel voor zover deze betrekking heeft op een vijf jaar lang 

aanhoudende beleidsdekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad wordt uitgesmeerd over een 

periode van maximaal vijf jaar. 

3. Een verlaging als bedoel in lid 1 van dit artikel voor zover deze betrekking heeft op het niet binnen de in het 

financieel toetsingskader gestelde termijn kunnen bereiken van de vereiste dekkingsgraad wordt 

uitgesmeerd over een periode van maximaal tien jaar. 

4. Een verlaging van opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden als 

bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel bedraagt minimaal 1%. Hiertoe wordt de periode waarover een 

verlaging wordt uitgesmeerd ingekort. 

5. Alvorens het pensioenfonds overgaat tot een verlaging van opgebouwde pensioenen van (gewezen) 

deelnemers en pensioengerechtigden als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel wordt Vopak in de 

gelegenheid gesteld om (de belangenverenigingen van) alle betrokken partijen hiervan in kennis te stellen 

en/of maatregelen te treffen op basis waarvan een verlaging van opgebouwde pensioenen van (gewezen) 

deelnemers en pensioengerechtigden (deels) achterwege kan blijven. 

6. Het bestuur zal er naar streven verlagingen van opgebouwde pensioenen van (gewezen) deelnemers en 

pensioengerechtigden als bedoeld in dit artikel geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken indien het 

vermogen van het pensioenfonds en het financieel toetsingskader dit in de toekomst toelaten. 

Artikel 16 Asset-allocatie 

1. Het door het pensioenfonds gevoerde strategische beleggingsbeleid wordt door het bestuur vastgesteld op 

basis van de uitkomsten van een ALM studie. De vaststelling van het strategische beleggingsbeleid 

geschiedt na evaluatie van het bestaande beleggingsbeleid en verkregen advies van de 

beleggingscommissie en de fiduciair vermogensbeheerder. 

2. Het bestuur definieert rond het strategisch beleggingsbeleid bandbreedtes die het mogelijk maken om het 

strategisch beleggingsbeleid in specifieke omstandigheden bij te kunnen sturen. Tot een bijsturing van het 

strategisch beleggingsbeleid besluit het bestuur na evaluatie van het beleggingsbeleid en verkregen advies 

van de beleggingscommissie en de fiduciair vermogensbeheerder. 

3. Het pensioenfonds stelt Vopak in kennis van (wijzigingen in) het strategisch beleggingsbeleid. 

Artikel 17 Overdracht van werkzaamheden 

1. Vopak heeft de (aansturing van de) overgedragen werkzaamheden van het pensioenfonds opgedragen aan 

zijn pensioenbureau. De belangrijkste werkzaamheden van het pensioenbureau zijn in het addendum bij 

deze uitvoeringsovereenkomst opgenomen. 

2. Vopak draagt zorg voor voldoende deskundigheid op het pensioenbureau en stelt de nodige faciliteiten ter 

beschikking. 

3. De kosten van het pensioenbureau komen geheel voor rekening van Vopak. 
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4. Vopak is verantwoordelijk voor de door het pensioenbureau verrichte werkzaamheden onverminderd de 

eigen verantwoordelijkheid van het bestuur. 

5. Vopak verricht (de aansturing van) de overgedragen werkzaamheden met inachtneming van relevante wet- 

en regelgeving, waaronder het bij of krachtens artikel 34 van de PW bepaalde, en draagt er zorg voor dat 

alle verplichtingen van het pensioenfonds jegens derden tijdig en correct kunnen worden nageleefd. 

6. De door Vopak bijgehouden gegevens en bestanden met betrekking tot de (aansturing van de) 

overgedragen werkzaamheden van het pensioenfonds: 

o zijn logisch te scheiden en ten aanzien van privacy aspecten in voldoende mate gewaarborgd; 

o behoren toe aan het pensioenfonds waarbij in het kader van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming het pensioenfonds als verantwoordelijke en Vopak als verwerker wordt 

beschouwd; 

o worden aan de toezichthouder en het bestuur op verzoek onverkort ter beschikking gesteld. 

7. Het pensioenfonds en de toezichthouder zijn bevoegd tot inzage in alle boeken, bescheiden en 

correspondentie van het pensioenbureau, die betrekking hebben op de (aansturing van de) overgedragen 

werkzaamheden. 

8. Het pensioenfonds legt het beheer over de liquiditeiten van het pensioenfonds door het pensioenbureau 

vast in een separaat document. 

9. Het pensioenfonds zal de (aansturing van de) overdracht van werkzaamheden intrekken indien door Vopak 

niet voldoende waarborgen kunnen worden gegeven voor het handhaven van een beheerste en integere 

bedrijfsvoering ter zake van fraudepreventie. 

10. Bij het intrekken van de (aansturing van de) overdracht van werkzaamheden door het pensioenfonds zullen 

door Vopak alle gegevens, bestanden, boeken, bescheiden en correspondentie met betrekking tot de 

(aansturing van de) overgedragen werkzaamheden van het pensioenfonds adequaat aan het pensioenfonds 

of een aan te wijzen derde worden overgedragen. 

Artikel 18 Wijziging pensioenreglementen 

1. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de pensioenreglementen. 

2. Het pensioenfonds draagt zorg voor wijziging van de pensioenreglementen naar aanleiding van een 

wijziging van de pensioenovereenkomst door Vopak en/of (gewijzigde) wet- of regelgeving. 

3. Het pensioenfonds wordt door Vopak schriftelijk in kennis gesteld van een wijziging in de pensioenovereen-

komst en draagt naar aanleiding van deze wijziging zorg voor verwerking in de pensioenreglementen. Bij de 

verwerking in de pensioenreglementen heeft het pensioenfonds de bevoegdheid om details van de wijziging 

nader in te vullen. 

4. Vopak wordt vooraf in kennis gesteld van een voornemen tot wijziging van de pensioenreglementen. 

5. Het pensioenfonds legt gewijzigde pensioenreglementen aan Vopak voor, om zeker te stellen dat deze 

overeenstemmen met de inhoud van de pensioenovereenkomst. 

6. Indien een wijziging van het pensioenreglement andere verplichtingen voor het pensioenfonds of Vopak met 

zich meebrengt dan voor de wijziging of indien de wijziging niet in overeenstemming is met de pensioen-

overeenkomst, treden Vopak en het pensioenfonds in overleg over de noodzakelijke aanpassingen van het 

pensioenreglement, de pensioenovereenkomst en/of de uitvoeringsovereenkomst voordat het bestuur de 

wijziging van het pensioenreglement vaststelt. 

Artikel 19 Voorbehoud 

Indien deze uitvoeringsovereenkomst naar het oordeel van De Nederlandsche Bank op onderdelen niet voldoet 

aan de (uitleg van) relevante wet- en regelgeving dan zullen deze onderdelen met terugwerkende kracht worden 

vervangen door zodanige onderdelen die wel in overeenstemming zijn met de (uitleg van) relevante wet- en 

regelgeving. Bij de vervanging zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de oorspronkelijke intentie van 

de te vervangen onderdelen. 
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Artikel 20 Looptijd en beëindiging uitvoeringsovereenkomst 

1. Deze uitvoeringsovereenkomst is in werking getreden op 1 januari 2018 en loopt tot en met 

31 december 2022. 

2. De looptijd van deze uitvoeringsovereenkomst wordt na 31 december 2022 jaarlijks stilzwijgend verlengd 

met één jaar tenzij één van beide partijen overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel deze 

uitvoeringsovereenkomst beëindigt. 

3. Beide partijen hebben het recht deze uitvoeringsovereenkomst te beëindigen door opzegging bij aange-

tekende brief tegen het eind van elk kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van zes 

maanden. 

4. Ingeval van beëindiging van deze uitvoeringsovereenkomst blijven Vopak en het pensioenfonds gehouden 

tot nakoming van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot de aangegane verplichtingen tot de datum 

van beëindiging, met dien verstande dat deze verplichtingen eindigen door volledige overdracht van de 

pensioenverplichtingen naar een ander pensioenfonds of verzekeraar een en ander in overeenstemming 

met de dienaangaande wet- en regelgeving. 

Artikel 21 Vermogensoverschot bij liquidatie 

Een vermogensoverschot dat bij liquidatie overblijft nadat aan alle verplichtingen uit hoofde van de statuten en 

pensioenreglementen recht is gedaan, wordt bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met dat 

van het pensioenfonds. 

Artikel 22 Onvoorziene omstandigheden 

Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van deze uitvoeringsovereenkomst niet 

voorzienbaar waren en nakoming van deze uitvoeringsovereenkomst substantieel beïnvloeden, zullen Vopak en 

het pensioenfonds in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing proberen te vinden, die 

recht doet aan de belangen van Vopak en het pensioenfonds in het kader van deze uitvoeringsovereenkomst. 

Artikel 23 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op deze uitvoeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. In geval van geschillen is de Rechtbank Rotterdam in eerste instantie bevoegd daarvan kennis te nemen en 

daarover te beslissen.  

 

Aldus overeengekomen, in viervoud opgemaakt en ondertekend te Rotterdam, op 30 juli 2018. 

 

Koninklijke Vopak N.V. Stichting Pensioenfonds Vopak 

 

 

G.B. Paulides C. Vletter B.M. de Jonge van Ellemeet 

CFO  Voorzitter Secretaris 

 

 

  Ter kennisname: 

  Vopak Management Netherlands B.V. 

 

 

  E.D. Taal 

  Director HR
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ADDENDUM VOPAK PENSIOENBUREAU 

Het pensioenbureau coördineert en controleert de door het pensioenfonds aan externe partijen uitbestede 

werkzaamheden, beheert de bankrekeningen en de rekeningen courant met Vopak en voert berekeningen uit 

waarin toezeggingen van het pensioenfonds en Vopak integraal worden benaderd. 

Ten behoeve van de aan het pensioenbureau overgedragen werkzaamheden worden, naast de externe partijen 

waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed, onder andere contacten onderhouden met de organen van het 

pensioenfonds (beleggingscommissie, verantwoordingsorgaan, visitatiecommissie etc.), toezichthouders (De 

Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten) en de aan het pensioenfonds verbonden deskundigen 

(actuarissen, accountant, beleggingsadviseur, ALM consultant, communicatiedeskundige etc.). 

Ten aanzien van de voor het pensioenfonds door het pensioenbureau uitgevoerde werkzaamheden geldt het 

volgende: 

1) Het pensioenbureau kwalificeert met betrekking tot de voor het pensioenfonds uitgevoerde werkzaamheden 

als verwerker in de zin van artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (hierna: 

verwerker). Het pensioenbureau dient bij de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 van de 

AVG (hierna: persoonsgegevens) te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder begrepen de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens 

door het pensioenbureau is gelegen in het uitvoeren van de pensioenovereenkomst van (gewezen) 

deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden door het pensioenfonds. Het pensioen-

bureau verwerkt daarbij alleen persoonsgegevens die benodigd zijn voor het uitvoeren van de pensioen-

overeenkomst. De verplichtingen van het pensioenbureau in het kader van de AVG zijn hieronder 

opgenomen; 

2) Op de voor het pensioenfonds door het pensioenbureau uitgevoerde werkzaamheden zijn - evenals de aan 

externe partijen uitbestede werkzaamheden - artikel 34 van de Pensioenwet en de daarop gebaseerde 

artikelen 12 tot en met 14 van het Besluit uitvoering Pensioenwet van toepassing. De werkzaamheden van het 

pensioenbureau zijn eveneens hieronder opgenomen.  

Verplichtingen pensioenbureau in het kader van de AVG 

Het pensioenbureau: 

a) verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van het pensioenfonds. Indien het 

pensioenbureau van mening is dat een schriftelijke instructie van het pensioenfonds een inbreuk oplevert op 

de AVG of de Uitvoeringswet AVG, dan stelt het pensioenbureau het pensioenfonds hiervan onmiddellijk in 

kennis; 

b) waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben 

verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van 

vertrouwelijkheid zijn gebonden; 

c) neemt alle overeenkomstig artikel 32 van de AVG vereiste passende technische en organisatorische 

maatregelen;  

d) neemt bij de verwerking van persoonsgegevens geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande 

specifieke schriftelijke toestemming van het pensioenfonds; 

e) legt – ingeval van in dienst nemen van een andere verwerker als bedoeld onder d) – aan deze andere 

verwerker tenminste dezelfde verplichtingen op als de verplichtingen die het pensioenbureau heeft op basis 

van dit addendum. Vopak is namens het pensioenbureau verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door het 

pensioenbureau ingeschakelde derde; 

f) verleent het pensioenfonds - rekening houdend met de aard van de verwerking door middel van passende 

technische en organisatorische maatregelen - voor zover mogelijk bijstand bij het vervullen van diens plicht 

om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de AVG vastgestelde rechten van de betrokkene te 

beantwoorden;  

g) verleent het pensioenfonds - rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking 

staande informatie - bijstand bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en 

met 36 van de AVG; 
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h) wist of bezorgt na afloop van de uitvoeringsovereenkomst, naargelang de keuze van het pensioenfonds, alle 

persoonsgegevens terug aan het pensioenfonds en verwijdert bestaande kopieën, tenzij de opslag van de 

persoonsgegevens wettelijk verplicht is;  

i) stelt het pensioenfonds alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de verplichtingen uit 

dit addendum aan te tonen en maakt audits, waaronder inspecties, door het pensioenfonds of een door het 

pensioenfonds gemachtigde controleur mogelijk en draagt eraan bij;  

j) rapporteert inbreuken in verband met persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 van de AVG onverwijld, maar 

uiterlijk binnen 48 uur aan het pensioenfonds en met inachtneming van artikel 33, lid 3 van de AVG. Het 

pensioenbureau werkt waar nodig ook mee aan het aanpakken van inbreuken in verband met persoons-

gegevens en het adequaat informeren van betrokkenen; 

k) Vopak is namens het pensioenbureau aansprakelijk voor het niet nakomen van de hiervoor onder a) tot en 

met j) opgenomen verplichtingen door het pensioenbureau.  

Werkzaamheden pensioenbureau 

De werkzaamheden omvatten onder andere: 

Bestuursondersteuning 

 Het opstellen van de stukken voor en notuleren van de bestuursvergaderingen. 

 Het op de hoogte houden van en beantwoorden van vragen over ontwikkelingen in het pensioenfonds en de 

algemene ontwikkelingen op pensioengebied. 

 Het onderhouden van de contacten met het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommissie. 

Uitvoering van de pensioenregelingen 

 Het bijhouden van deelnemersbestanden ten behoeve van de controle van de externe pensioen-

administrateur. 

 Het bijhouden van deelnemersbestanden betreffende herverzekering evenals toezicht uitoefenen op de 

ontvangsten van uitkeringen uit herverzekering. 

 Het berekenen van de door Vopak verschuldigde premie. 

 Het behandelen van vragen van deelnemers. 

 Het begeleiden van controles van de Belastingdienst of de toezichthouder. 

 Het plegen van overleg met de (certificerend en adviserend) actuaris, accountant en toezichthouder. 

 Het invullen van de staten voor de toezichthouder. 

 Het maandelijks vaststellen van de stortingen uit hoofde van de beschikbare premieregelingen en het 

doorgeven hiervan aan de door het pensioenfonds aangewezen administrateur van de beleggingsrekeningen. 

Mailings 

Het verstrekken van standaard mailings aan deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. 

Verslaglegging 

 Het opstellen van het jaarverslag. 

 Het opmaken/controleren van de maand-, kwartaal- en jaarstaten van de toezichthouder. 

 De coördinatie van de planning inzake de jaarrekening. 

Financiële administratie 

 Boekhouding, controle en verantwoording inzake de pensioenregelingen 

 Het controleren van de inning van bijdragen. 

 Het controleren van de juiste betaling van de pensioenen en de daaruit voortvloeiende afdrachten. 

 Het na accordering betalen van facturen voor zover daarvoor autorisatie is verleend. 
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Vermogensbeheer 

 Het controleren op juistheid en volledigheid van aangeleverde gegevens van de vermogensbeheerders. 

 Het controleren van de performance. 

 Het controleren/opstellen van de kwartaalrapportages beleggingen van de toezichthouder. 

 Het aanleveren van gegevens van de beleggingen ten behoeve van de jaarrekening.



 

 

 

 

  



 

 

 
Vopak finds 

strength in its 

global network 


