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Voorbeeldteksten Covid-19 
voor pensioenfondsen
Aanvulling op de Voorbeeldjaarrekening Pensioenfondsen 2019 

Inleiding
Wat eind december 2019 leek op een 
geïsoleerde uitbraak van Covid-19 in China is 
sinds 11 maart 2020 volgens de Wereld 
Gezondheidsorganisatie (WHO) een officiële 
pandemie. Dit is in eerste en belangrijkste 
aanleg een mondiale gezondheidscrisis 
waarbij zorgverleners dag en nacht werken 
om patiënten te helpen. De huidige 
maatregelen hebben echter ook aanzienlijke 
economische consequenties, waaronder 
ontwrichting van bedrijfsactiviteiten, majeure 
verstoring van bedrijven in kwetsbare 
sectoren (zoals handel en transport, reis- en 
toerismebranche, horeca/vermaak/sport, 
maakindustrie, etc.) en een significante 
toename in economische onzekerheid. 
De impact op de wereldeconomie is dus groot 
en de economische groei in de belangrijkste 
economische blokken is in het eerste en 
tweede kwartaal 2020 sterk gedaald. Door de 
onzekerheid op de financiële markten 
daalden wereldwijd de koersen van aandelen. 

Door deze dreiging ontstond een vlucht naar 
safe havens en zijn diverse rentedalingen 
doorgevoerd door centrale banken, waardoor 
de kapitaalmarktrente verder daalde. De 
impact van de dalende kapitaalmarktrente en 
aandelenkoersen op de dekkingsgraden van 
pensioenfondsen is groot. 
Ook is de impact op de bestuursactiviteiten 
van pensioenfondsen en de operationele 
processen groot. Veel processen zullen vanaf 
thuiswerkplekken moeten worden uitgevoerd, 
hetgeen een ander en hoger risicoprofiel met 
zich meebrengt. Het ligt voor de hand dat 
pensioenfondsen op basis van het 
continuïteitsplan aanvullende maatregelen 
treffen om de voortgang van de operationele 
processen en de interne beheersing hiervan 
te waarborgen. Het monitoren van de 
uitvoering van operationele processen, het 
functioneren van de IT-omgeving, de 
ontwikkelingen in incidentmeldingen en het 
naleven van wet- en regelgeving zijn hierbij 
belangrijke aspecten. 

Ook voor pensioenfondsen zijn de gevolgen van het coronavirus (hierna: 
Covid-19) aanzienlijk. Niet alleen staan dekkingsgraden in 2020 onder druk, 
ook de gevolgen voor de aansturing en operationele processen van pensioen-
fondsen en hun uitbestedingspartners zijn groot. Op het moment dat de 
gevolgen van Covid-19 zich in alle hevigheid manifesteren, zijn veel pensioen-
fondsen bezig met de jaarverslaggeving over 2019. In deze publicatie 
beschrijven wij hoe de gevolgen van Covid-19 op basis van de verslaggevings-
richtlijnen verwerkt dienen te worden in de jaarverslaggeving over boekjaar 
2019 van pensioenfondsen. Hierbij bieden wij pensioenfondsen en hun uit-
voerders een praktisch houvast door middel van een aantal voorbeeldteksten. 
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Analyse op basis van wet- en regelgeving 
In RJ 160 ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ zijn 
bepalingen opgenomen voor de verwerking van 
gebeurtenissen na balansdatum die wel of geen 
nadere informatie geven over de feitelijke situatie op 
balansdatum. Voor pensioenfondsen geldt, net als 
voor de meeste ondernemingen, dat de impact van 
Covid-19 op de jaarrekening 2019 een gebeurtenis 
na balansdatum betreft die geen nadere informatie 
geeft over de feitelijke situatie op balansdatum per 
31 december 2019. Dergelijke gebeurtenissen zijn 
bijvoorbeeld de maatregelen vanuit overheid en het 
bedrijfsleven als reactie op de uitbraak van het virus. 
Deze zienswijze is door de Raad voor de Jaar-
verslaggeving bevestigd in haar RJ-uiting 2020-5. 
Dit betekent dat de gevolgen van Covid-19 niet in de 
cijfers over 2019 worden verwerkt. De waardering 
van de beleggingen, technische voorzieningen en 
dekkingsgraad wordt per balansdatum 2019 dus niet 
aangepast. De verslaggevingsrichtlijnen 
(artikel 2:380 BW en RJ 160.404 e.v.) schrijven 
echter wel voor dat gebeurtenissen na balansdatum 
die van zodanig belang zijn voor de oordeelsvorming 
van de gebruikers van de jaarrekening nader worden 
toegelicht. Deze toelichting wordt opgenomen in de 
paragraaf ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ in de 
jaarrekening.
In de toelichting kan worden ingegaan op de 
gevolgen voor het resultaat, de financiële positie en 
de continuïteit van bepaalde of alle activiteiten voor 
het pensioenfonds. Naar onze mening dient dit 
laatste aspect breed te worden geïnterpreteerd. Dat 
betekent dus dat niet alleen de eigen activiteiten 
meegenomen dienen te worden, maar ook de 
uitbestede activiteiten die van vitaal belang zijn voor 
het fonds, zoals uitbestede processen rondom 
vermogensbeheer en pensioenadministratie. 

Voor pensioenfondsen geldt in het algemeen dat 
Covid-19 geen ernstige onzekerheid over de 
continuïteit met zich meebrengt. Indien van 
toepassing, zullen de financiële gevolgen 
meegenomen worden in de actualisatie van 
herstelplannen en het nemen van passende 
herstelmaatregelen. De jaarrekening 2019 zal dan 
op basis van de continuïteitsveronderstelling worden 
opgesteld. Het toelichten van de reden waarom de 
continuïteitsveronderstelling is toegepast in een 
situatie dat er geen ernstige onzekerheid over de 
continuïteit bestaat, is niet gebruikelijk en ook niet 
wettelijk vereist. Uiteraard kunnen pensioenfondsen 
ervoor kiezen om op vrijwillige basis wel uiteen te 
zetten dat Covid-19 niet heeft geleid tot ernstige 
onzekerheid over de continuïteit, inclusief een 
toelichting op de belangrijkste argumenten hiervoor. 
Daarnaast geldt dat pensioenfondsen in hun 
bestuursverslag aandacht moeten besteden aan de 
gevolgen van Covid-19. Op basis van artikel 2:391 
BW bevat het bestuursverslag een beschrijving van 
de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee 
het pensioenfonds wordt geconfronteerd. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan de verwachte gang van 
zaken en de wijze waarop bijzondere 
gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen 
rekening hoeft te worden gehouden, de 
verwachtingen hebben beïnvloed (zie artikel 2:381 
BW en RJ 400.130). Pensioenfondsen kunnen hier 
invulling aan geven door het opnemen van een 
toelichting in de Risicoparagraaf en/of Toekomst-
paragraaf binnen het bestuursverslag. 

Jaarverslag

Bestuursverslag

Jaarrekening

Toekomst-
paragraaf Risicoparagraaf

Continuïteits-
veronderstelling Gebeurtenissen na balansdatum
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In de toelichting kunnen fondsen ingaan op: 
— De belangrijkste risico’s en onzekerheden die 

het fonds heeft geïdentificeerd op basis van een 
risicoanalyse, en een beschrijving welke 
maatregelen het fonds heeft genomen om de 
risico’s te beheersen. 

— Toelichting op operationele aspecten, zoals de 
inwerkingtreding van het continuïteitsplan of 
financieel crisisplan, de aansturing van het fonds 
en de impact op de operationele processen bij 
het pensioenfonds zelf en bij uitbestede 
processen. 

— Wel of niet gebruikmaken van uitstel voor het 
indienen van de DNB-verslagstaten (uitstel voor 
de jaarstaten is mogelijk tot 30 september 2019).

— Financiële aspecten, zoals de impact van Covid-
19 op de waardering van de beleggingen, 
technische voorzieningen en dekkingsgraden. 
Maar bijvoorbeeld ook welke maatregelen zijn 
genomen om de liquiditeitspositie van het fonds 
te bewaken. 

— Een totaalanalyse in samenhang met andere 
relevante ontwikkelingen die zich hebben 
gemanifesteerd of zich op korte termijn zullen 
manifesteren, zoals de uitwerking van de 
vrijstellingen die minister Koolmees (Kamerbrief 
d.d. 19 november 2019) heeft geboden en de 
introductie van de nieuwe parameters en de 
nieuwe UFR. De gevolgen voor de financiële 
positie, dekkingsgraden en herstelplannen 
dienen hierbij zo concreet mogelijk te worden 
toegelicht. 

Voorbeeldteksten voor pensioenfondsen
Op basis van bovenstaande analyse van wet- en 
regelgeving, verwachten wij dat pensioenfondsen 
zowel in het bestuursverslag als onder de 
Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening 
aandacht besteden aan de gevolgen van Covid-19. 
Op 23 april 2020 heeft de Raad voor de 
Jaarverslaggeving RJ-uiting 2020-6 gepubliceerd 
met voorbeeldteksten, die bedrijven als handvatten 
kunnen gebruiken voor de relevante toelichtingen. 
Deze voorbeeldteksten zijn echter niet specifiek 
opgesteld voor bijzondere bedrijfstakken, zoals 
pensioenfondsen. 
In aanvulling op de Voorbeeldjaarrekening 
Pensioenfondsen die KPMG jaarlijks uitbrengt, 
hebben wij daarom in deze publicatie een aantal 
voorbeeldteksten opgesteld naar aanleiding van 
Covid-19. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de 
toelichting voor het bestuursverslag en de toelichting 
voor de Gebeurtenissen na balansdatum in de 
jaarrekening.
Pensioenfondsen kunnen deze voorbeeldteksten als 
uitgangspunt nemen, waarbij de toelichtingen 
uiteraard specifiek gemaakt dienen te worden, 
rekening houdend met de specifieke feiten en 
omstandigheden voor het betreffende 
pensioenfonds. 

Relevante bronnen
Op de laatste pagina van deze publicatie is een 
overzicht opgenomen van de relevante bronnen, 
inclusief hyperlinks naar de betreffende websites. 

Impact Covid-19 op het vereist eigen vermogen
Op basis van het financieel toetsingskader mag voor de berekening van het vereist eigen vermogen 
volgens het standaardmodel worden verondersteld dat het liquiditeitsrisico (S7) en het operationeel risico 
(S9) afwezig zijn door de toepassing van adequate beleidsuitgangspunten en beheersmaatregelen. De 
impact van de Covid19-omstandigheden op het liquiditeitsrisico en het operationeel risico kan worden 
meegenomen in de toelichting op de berekening van het vereist eigen vermogen. 
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Voorbeeldtekst bestuursverslag 

Inleiding
Ten tijde van het vaststellen van het jaarverslag 2019 
bevinden we ons middenin de coronacrisis. Wat eind 
december 2019 leek op een geïsoleerde uitbraak van 
Covid-19 in China is sinds 11 maart 2020 volgens de 
Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) een officiële 
pandemie. Dit is in eerste en belangrijkste aanleg een 
mondiale gezondheidscrisis. Door de crisis en de 
genomen maatregelen is echter ook de impact op 
wereldeconomie groot. Door de onzekerheid op de 
financiële markten daalden wereldwijd de koersen van 
aandelen. Door deze dreiging ontstond een vlucht naar 
safe havens en zijn diverse rentedalingen doorgevoerd 
door centrale banken, waardoor de kapitaalmarktrente 
verder daalde. De grote gevolgen van Covid-19 raken 
hiermee ook de financiële positie van ons pensioenfonds, 
omdat beleggingen dalen en de pensioenverplichtingen 
stijgen.

Operationele impact
Zowel het pensioenfonds als de uitbestedingspartners 
volgen de richtlijnen van het RIVM. Sinds maart 2020 
worden nagenoeg alle werkzaamheden niet langer vanuit 
de kantoorlocaties verricht, maar vanuit 
thuiswerkplekken. Tot nu toe zijn er geen verstoringen in 
de operationele bedrijfsvoering (inclusief automatisering) 
waargenomen. De uitbetaling van de pensioenuitkeringen 
heeft plaatsgevonden op de vooraf bekende 
uitbetalingsdata. De continuïteitsplannen van ons fonds 
en onze uitbestedingspartners werken naar behoren. 

Genomen maatregelen
Het financieel crisisplan van het pensioenfonds is 
opgenomen in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 
(ABTN). Jaarlijks wordt dit crisisplan herbeoordeeld. Het 
crisisplan is opgenomen op de website van het 
pensioenfonds. Door de zeer grote fluctuaties op de 
financiële markten is het crisisplan in maart 2020, 
evenals ons continuïteitsplan, in werking getreden en is 
het crisisteam bijeengekomen.
Vervolgens zijn de volgende maatregelen genomen:
—
—
—
In het bijzonder heeft het bestuur en het crisisteam extra 
aandacht voor het liquiditeitsrisico en het operationeel 
risico. Inzake het liquiditeitsrisico wordt de daling van de 
premieontvangsten, naar aanleiding van het 
bestuursbesluit om premiebetaling door de aangesloten 

werkgever[s] te mogen uitstellen, gemonitord. Daarnaast 
is verhoogde aandacht voor het risico van afnemende 
liquiditeit van de beleggingen, mede in combinatie met 
mogelijke onderpandverplichtingen uit hoofde van de 
derivatencontracten. 
Inzake het operationeel risico is aandacht voor de 
beveiliging van de IT-verbindingen, de gezondheid van 
medewerkers thuis en voor mogelijk opkomende 
frauderisicofactoren. Tot op heden hebben zich geen 
incidenten naar aanleiding van deze nieuwe 
omstandigheden voorgedaan. 
Het bestuur heeft vastgesteld dat er tot nu toe geen 
aanleiding is om het vereist eigen vermogen uit hoofde 
van beide risico’s te verhogen.

Financiële positie
Ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening 
bedraagt de actuele dekkingsgraad minder dan 100% / 
minder dan 90% en de beleidsdekkingsgraad minder dan 
100%. Derhalve bevindt het pensioenfonds zich in een 
situatie van onderdekking. 
Het herstelplan is medio maart 2020 bij DNB ingeleverd. 
Hieruit blijkt dat …..
Het herstelplan houdt geen rekening met gebeurtenissen 
na de peildatum van 31 december 2019, zoals de 
gevolgen van Covid-19, de ontwikkeling rondom de 
rentetermijnstructuur en de uitwerking van het 
pensioenakkoord van juni 2019.

Vooruitblik 
Op het moment van het vaststellen van dit verslag zijn de 
financiële markten nog steeds onrustig / tonen enige 
tekeningen van herstel / ….. en er is veel onzekerheid en 
ongerustheid in de samenleving. Vanwege de 
onzekerheid over de omvang en duur van de coronacrisis 
kunnen we de impact op de dekkingsgraad per peildatum 
31 december 2020 niet inschatten. De door de minister 
geboden tijdelijke verlichting van de toetsing van de 
financiële positie komt per 30 december 2020 te 
vervallen. De situatie op de eerdergenoemde peildatum is 
volgens de thans geldende wet- en regelgeving bepalend 
voor een eventuele korting van de pensioenen. 

Risicoparagraaf en/of Toekomstparagraaf 
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Voorbeeldtekst Jaarrekening

In de eerste maanden van 2020 is de financiële 
positie van het pensioenfonds snel verslechterd 
door de turbulentie op de financiële markten, toe te 
schrijven aan de uitbraak van het coronavirus 
(Covid-19). De gevolgen van de uitbraak van het 
coronavirus worden aangemerkt als 
Gebeurtenissen na balansdatum, die geen nadere 
informatie geven over de feitelijke situatie per 
balansdatum en derhalve niet zijn verwerkt in de 
jaarrekening over 2019.
Ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening 
bedraagt de actuele dekkingsgraad minder dan 
100% / minder dan 90% en de 
beleidsdekkingsgraad minder dan 100%. Derhalve 
bevindt het pensioenfonds zich in een situatie van 
onderdekking. Op [dag-maand] 2020 heeft het 
pensioenfonds bij De Nederlandsche Bank gemeld 
dat het pensioenfonds zich bevindt in een situatie 
van [reservetekort / dekkingstekort].

Door het pensioenfonds zijn maatregelen getroffen 
om de continuïteit van de bedrijfsprocessen te 
waarborgen. De uitbetaling van pensioenuitkeringen 
is onveranderd voortgezet. Het fonds heeft op XXX 
besloten om uitstel te geven voor de betaling van 
pensioenpremies. Dit kan leiden tot een hoger 
kredietrisico. De risico’s die samenhangen met 
bovenstaande maatregelen, waaronder het 
liquiditeitsrisico en operationele risico’s, worden 
door het bestuur en het crisisteam nauwgezet 
gemonitord. Voor de beheersing van deze risico’s 
verwijzen wij naar de toelichting zoals die is 
opgenomen in de Risicoparagraaf.
Gezien de onzekerheid op de financiële markten, 
kunnen we nog niet aangeven wat de gevolgen zijn 
voor het fonds en haar deelnemers aan het einde 
van het jaar. De financiële positie per 31 december 
2020 is het volgende toetsmoment op basis 
waarvan eventueel aanvullende maatregelen 
doorgevoerd moeten worden. 

Gebeurtenissen na balansdatum
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Contact
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Partner KPMG Accountants N.V.
T. 020 656 7505
E. glorie.frans@kpmg.nl 

Wilfred Kevelam
Partner KPMG Accountants N.V.
T. 030 658 2404
E. kevelam.wilfred@kpmg.nl

Relevante bronnen

Overzichtspagina Covid-19 KPMG

DNB Nieuwsbrief Pensioenen april 2020

Pensioenenbrief 2 maart 2020 NBA 
Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en 
Pensioenfondsen

RJ-Uiting 2020-5: 
Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019

RJ-Uiting 2020-6: 
Voorbeeldteksten impact coronavirus op de 
jaarverslaggeving 2019
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https://home.kpmg/nl/nl/home/insights/2020/03/impact-coronavirus-op-organisaties.html
https://www.dnb.nl/nieuws/dnb-nieuwsbrieven/nieuwsbrief-pensioenen/nieuwsbrief-pensioenen-april-2020/dnb388117.jsp
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