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KERNCIJFERS [bedragenafgerondin€miljoenj 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Algemeen
fpu-premiepercentage [%)
-vanafijanuari - 1,84 2,64 2,80 3,00 3,40

- vanaf 1 augustus - 1,44 - - - -

Premiegrondslagfpu - 45.15? 43.998 44.560 43.904 44.345

Bestandsomvang einde jaar in full time
equivalenten (ftes)* -

- 1.546 19.809 35.088 46.851

Bestandsomvang einde jaar in personen* -
- 2.41? 23.474 41.399 55.754

01-01-2015 2014 2013 2012 2011
t/m

30-04-2016
Baten en lasten Vut- en fpu-regeling
Totaal baten 743 1.141 1.223 1.293 1.503

- premies organen 749 1.154 1.242 1.310 1.509

- renteresultaat -6 -1? - 19 - 18 - 6

- overige baten - 4 - 1 -

Totaal lasten 59 898 1.329 1.653 1.988

- uitkeringen 56 895 1.324 1.64? 1.981

-kosten 3 3 5 6 7

Financiële positie
Saldo baten en lasten 684 243 - 106 -360 - 485

Reserves einde verslagperiode 29 -654 - 89? - 791 - 431

- niet beklemde algemene reserve 29 -65? - 898 - 792 - 431

- reserve ter zake van toekomstige uitkeringsverplichtingen - 3 1 1 -

Lening o/g Staat der Nederlanden - 780 1.000 860 670

Werkzaamheden voor rekening van derden
Totaal uitkeringen voor rekening van derden 9 58 155 256 354

- waarvan lasten inzake Vut-fpu suppleties 9 58 155 255 348

- waarvan lasten inzake pre-fpu uitkeringen - - - 1 6

* aantallen 2014 en 2015 exclusief de gerechtigden die in december de laatste betalingen hebben ontvangen
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VERSLAG VEREFFENAARS

Inleiding
Op grond van de zogenoemde VPL-afspraken uit 2005 is de fpu-regeling met ingang van 1januari 2016 formeel geëindigd.

Gedurende 2015 hebben de laatste deelnemers aan de fpu-regeling nog een uitkering ontvangen. Daarmee is ook een einde

gekomen aan de doelstelling van het Vut-fonds. In lijn daarmee heeft het bestuur van het Vut-fonds eind 2015, met instemming

van sociale partners in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, besloten om het fonds met ingang van 1januari 2016 te

ontbinden. De fase van vereffening van het fonds die hierna heeft plaatsgevonden, is medio 2016 afgerond.

In verband met die liquidatie en daaropvolgende vereffening, heeft het bestuur van het Vut-fonds er voor gekozen om de periode
van 1januari 2015 tot en met 30 april [sluiten van de boeken) in het voorliggende stuk te beschouwen. In de jaarrekening

worden het jaar 2015 en de periode van 1januari 2016 tot en met 30 april wel onderscheiden. Na die laatst genoemde datum

hebben enkel nog werkzaamheden in het kader van de administratieve afhandeling plaatsgevonden. Met deze opzet geeft het
voorliggende stuk een verantwoording over de laatste anderhalfjaar van het bestaan van het Vut-fonds en bevat dit stuk tevens

het liquidatieverslag waarin de verantwoording van de vereffeningwordt gegeven.

Op 2juli 2015 overleed de heer T. Rolvink die sinds 2001 deel uit maakte van het bestuur van de Stichting Vut-fonds

Overheidspersoneel. De heer Rolvink werd zeer gewaardeerd om zijn deskundigheid en zijn bestuurlijke persoonlijkheid.

Korte historie van het Vut-fonds
De Stichting fonds vrijwillig vervroegd uittreden overheidspersoneel, zoals het Vut-fonds formeel heet, is eind 1995
opgericht met als doel te voorzien in de fina nciering en uitvoering van Vut-regelingen op grond van de Wet kaderregeling Vut-
overheidspersoneel. Conform die doelstelling is het paritaire bestuur van het privaatrechtelijke Vut-fonds verantwoordelijk

geweest voor uitvoering van de Vut-regelingen zoals die door sociale partners in de Raad voor het overheidsbeleid zijn
vastgesteld.

In de periode tot 1 april 199? heeft het Vut-fonds uitvoering gegeven aan de toen geldende Vut-regeling. Per die datum is de Vut-
regeling vervangen door de fpu-regeling en is het Vut-fonds uitvoering gaan geven aan die regeling. De fpu-regeling bestond uit
een opbouwdeel [flexibel pensioen ten laste van ABPJ, een basisuitkering, en uitgebreide overgangsregelingen in de vorm van
een aanvullende uitkering en een verhoging van die aanvullende uitkering. Vanaf het begin van het nieuwe millennium is de
fpu-regeling steeds verder aangepast aan het uitgangspunt om werknemers te stimuleren langer door te werken. Dit is in de fpu
regeling allereerst vormgegeven door het zogenoemde flankerende beleid, waarbij de fpu-regeling die niet werd genoten omdat
de werknemer langer doorwerkte voor een deel werd toegevoegd aan het ouderdomspensioen. Nadien is de fpu-regeling (op
grond van het zogenaamde amendement Vendrik) zo vormgegeven dat in beginsel alle niet opgenomen fpu-uitkeringen werden
toegevoegd aan het ouderdomspensioen. Dit heeft er toe geleid dat steeds meer deelnemers later dan de eerst mogelijke datum
gebruik hebben gemaakt van de fpu-regeling. Later bevatte de fpu ook tijdelijk een regeling waarbij het deel van de fpu-uitkering
dat vanwege neveninkomsten werd verminderd, werd toegevoegd aan het ouderdomspensioen.

In het VPL-akkoord uit 2005 hebben sociale partners besloten dat de fpu-regeling met ingang van 1januari 2006 alleen nog
openstond voor werknemers die zijn geboren voor 1950 en in 199? al onder de overgangsregelingen van de fpu vielen. De voor
deze werknemers geldende zogenaamde spilleeftijd, werd toen wel met enkele maanden verhoogd. Met dit akkoord werd de fpu
regeling een gesloten regeling die, zoals hierboven al aangegeven, per 1januari 2016 formeel is geëindigd. In combinatie met
de eerdere maatregelen gericht op het stimuleren van langer doorwerken, leidde dit er toe dat steeds meer werknemers er voor
kozen om pas heel kort voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar gebruik te maken van de fpu-regeling. Daarmee veranderde
het karakter van de regeling en kwam de fpu-uitkering gedurende de laatste jaren vooral ten goede aan een verhoging van het
ouderdom spen s ioe n.

Door het formele besluit van het Bestuur van het Vut-fonds tot ontbinding per 1januari 2016, is aansluitend de periode van
vereffening gestart. Na het afsluiten van de periode van vereffening, houdt het Vut-fonds formeel en juridisch op te bestaan.
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Leningovereenkomst met de Staat der Nederlanden
Bij het VPL-akkoord uit 2005, is onder meer afgesproken om de fpu-premie (samen met de aan ABP verschuldigde premievoor inkoop van voorwaardelijk pensioen) tot het einde van de fpu-regeling per 1januari 2016 in beginsel geëgaliseerd telaten verlopen. Om dit te kunnen realiseren, is het Vut-fonds in april 2006 een lening met de Staat der Nederlanden (de Staat)overeengekomen. In 2015 heeft het Vut-fonds conform de planning van de lasten over de resterende looptijd van de fpu-regelingde aflossing van de lening voortgezet. liltimo 2015 heeft het Vut-fonds op basis van die leningovereenkomst nog een bedrag van€ 50 miljoen open staan.
Overeenkomstig de afspraken is het laatste deel van de lening begin 2016 door het Vut-fonds (i.L) afgelost, en hebben debetrokken partijen schriftelijk bevestigd dat er op grond van die overeenkomst over en weer geen verplichtingen meer bestaan.

Besluiten in het kader van de liquidatie
In de vergadering van 19 november 2015 heeft het bestuur van de Stichting fonds vrijwillig vervroegd uittredenoverheidspersoneel, met instemming van sociale partners in de raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, besloten om het fondsper 1januari 2016 te ontbinden. 0e afronding van de vereffening is daarbij medio 2016 voorzien.

Tegen die achtergrond heeft het bestuui na besluitvorming door genoemde sociale partners, tevens besloten dat het fpureglement op 31 december 2015 eindigt en met ingang van 1januari 2016 wordt ingetrokken.

Op grond van de statuten van het Vut-fonds moet een batig saldo dat resteert na ontbinding van het fonds, worden bestemdvoor een doel dat het meest overeenstemt met het doel van het fonds. In overeenstemming daarmee heeft het bestuur vanhet Vut-fonds besloten dat het batig saldo wordt overgedragen aan het vermogen van de Stichting pensioenfonds ABPIenbehoeve van de voorziening voor de financiering van de inkoop van voorwaardelijk pensioen, In dit kader zal het Vut-fonds (ii.)ook openstaande vorderingen, waarvan de vereffenaars (v/h het bestuur) achten dat deze nog invorderbaar zijn, cederen enschulden overdragen aan de Stichting Pensioenfonds ABP. ABP heeft laten weten deze overdracht te aanvaarden.

Verder is in het kader van de ontbinding van het fonds, conform voorschrift in destatuten van het fonds, besloten dat hetbestuur van het fonds zelf als vereffenaar optreedt. 0e periode van vereffening eindigt na ondertekening vande akte van cessie [naar de stand van de boeken op 30 april 2016). Oat is immers het moment dat het Vut-fondsgeen baten meer kent.

Ten slotte heeft het bestuur besloten dat APG, in lijn met een daarvoor voorgeschreven periode, als bewaarder van allefondsdocumenten zal optreden.
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Begroting en premiestelling

Tussentijdse beoordeling en premiestelling
In de halfjaarlijkse beoordeling van de premiestelling heeft het bestuur, rekening houdend met de nagestreefde premie
egalisatie over de resterende looptijd van de fpu-regeling, de Vut-fondspremie per 1januari 2015 verlaagd naar 1,84% en per
1juli 2015 verder verlaagd naar 1,44% van de heffingsgrondslag. Omdat het bestuur van ABP de ABP-inkooppremie voor het jaar
2015 had verlaagd naar 1,16%, bedroeg de door het Vut-fonds (i.l.) te innen premie, inclusief de te innen VPL-overgangspremie,
over het eerste halfjaar 3,0% en voor het tweede halfjaar 2,6% van die heffingsgrondslag.

Met het oog op de beëindiging van de fpu per 1januari 2016 heeft het bestuur in de maand september 2015 bezien of de
premie voor de periode 1 oktober 2015 tot 1januari 2016 nogmaals diende te worden vastgesteld. Daarbij heeft het bestuur
geconstateerd dat een aanpassing voor die periode niet noodzakelijk was om aan de resterende verplichtingen van het Vut-fonds
te voldoen.

Resultaat 2015 tot en met 30 april 2016
Zoals in dit jaarverslag vermeld, heeft het bestuur er voor gekozen om in dit verslag terug te kijken op de periode van 1januari
2015 tot en met 30april 2016. Dit in verband met het formeel eindigen van de fpu-regeling per 1januari 2016, de liquidatie van
het Vut-fonds per die datum en de daaropvolgende vereffening van het fonds die per 30 april 2016 is geëindigd. Het financiële
resultaat van het Vut-fonds (i.l.] ad 684 miljoen, zoals weergegeven in de staat van baten en lasten is t 7 miljoen hoger dan
begroot. De baten zijn € 7 miljoen hoger dan begroot; de lasten zijn gelijk aan de begroting. (zie onderstaande tabel).

Het premiebeleid van het Vut-fonds heeft in de verslagperiode een gestabiliseerde premie over de resterende looptijd van de fpu
regeling gekend. De premieopbrengsten zijn licht hoger uitgevallen dan de prudente raming daarvan. Dit heeft uiteindelijk geleid
tot een batig saldo van € 29,0 mln. bij ontbinding van het fonds. Het batig saldo is opgebouwd uit het saldo liquide middelen
verminderd met de nog te betalen premiegelden ABP van € 3,? mln en de nog opgenomen voorzieningen in het financieel verslag
tot en met 30-04-2016. Het saldo liquide middelen van € 35,4 mln (zie pagina 39 financieel verslag tot en met 30.04-2016
onder Activa) zal door het Vut-fonds worden overgedragen aan de Stichting pensioenfonds ABP.

Begroting Realisatie Verschil
01-01-2015 01-01-2015

t/m 30-04-2016 t/m 30-04-2016

(in € miljoen) (in € miljoen] (in € miljoen)
Baten 736 743 7
Premies organen 742 749
Overig (inclusief rente)

- 6
- 6

Lasten 59 59 0
Uitkeringen 56 56
Kosten 3 3

Saldo baten en lasten 677 684 7
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Reserves
Het premiebeleid van het Vut-fonds [ii.) heeft een gestabiliseerde premie over de resterende looptijd van de fpu-regeling
gekend. De uitkeringsiasten zijn, zoals verwacht en geraamd, in 2015 lager geweest dan de premieopbrengsten, hetgeen eind2015 heeft geleid tot een positief saldo van baten en lasten.

Service Level Agreement
In het Service Level Agreement (SLA), zoals dat tussen het Vut-fonds en ABP is overeengekomen, is nadrukkelijk rekening
gehouden met het eindigen van de fpu-regeling per 1januari 2016 en de daarna nog resterende werkzaamheden in het kadervan de liquidatie van het Vut-fonds. Zo bevat het SLA een aandachtspuntenlijst die ziet op de werkzaamheden die verband
houden met de liquidatie in 2016.
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Uitvoering

Bestandsontwikkeling
0p grond van de VPL-afspraken uit 2005 is de fpu-regeling met ingang van 1januari 2016 formeel geëindigd. Gedurende het
jaar 2015 hebben de laatste deelnemers aan de fpu-regeling nog een uitkering ontvangen. Begin 2015 omvatte het bestand nog
1.546 deelnemers. Eind 2015 bevatte het bestand van de fpu-regeling geen deelnemers meer.

Kosten uitbesteed werk
De Stichting pensioenfonds ABP (ABP) is namens het Vut-fonds (i.l.) belast met de uitvoering van de fpu-regeling. ABP heeft
de uitvoering, met goedkeuring van het Vut-fonds (i.l.), uitbesteed aan APG Rechtenbeheer NV. (APG). De kosten voor deze
uitvoering waren voor 2015 en 2016 begroot op € 2,1 miljoen. Uit de onderstaande tabel is af te lezen dat de werkelijke kosten
€ 2,2 miljoen bedroegen, dit is inclusief de archiefkosten zoals die in het kader van de beëindigingvan het Vut-fonds tussen
Vut-fonds en APG zijn afgesproken.

Begroting Realisatie Verschil
01-01-2015 01-01-2015

t/m 30 -04-2016 t/m 30-04-2016

(in € miljoen) (in € miljoen) (in € miljoen)

Vaste kosten:

Uitvoeringsbedrijf 0,583 0,583 -

Automatisering 0,418 0,418 -

Huisvestingkosten 0,083 0,083 -

Premie en gegevensincasso 0,494 0,494 -

Advies en dienstverlening 0,429 0,429 -

Archiefkosten 0 0,086 0,086
Totaal vaste kosten 2,00? 2,093 0,086

Variabele kosten:

Toekenning fpu 0 0 -

Pro-forma fpu 0 0
-

Beheer 0,019 0,014 -0,005
Totaal variabele kosten 0,019 0,014 -0,005
Risico-opslag 0,10? 0,105 -0,002

Totale uitvoeringskosten 2,133 2,212 0,0?9
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Kwaliteit

Financiële afwijking
De som van de absolute waarde van de afwijkingen van de toekenningen/herzieningen en beheermutaties mag niet meerbedragen dan 0,6% van het correcte bedrag. De afwijking is in 2015 binnen de norm gebleven.

Afboekingen vorderingen op uitkeringsgerechtigden
De afboeking op vorderingen op uitkeringsgerechtigden ad t 12001 is in de periode 01-01-2015 tot en met 30-04-2016 met0,0003% van de bruto uitkeringslast ruim binnen de gestelde norm van 0,05% gebleven.

Klachten
In 2015 is door het Vut-fonds [i.LJ 1 klacht afgewikkeld. Deze klacht is binnen de gestelde termijn van 28 dagen afgehandeld. Dklacht is gegrond verklaard.

Tevredenheid deelnemers
In overleg met het bestuur is het klanttevredenheidsonderzoek vanwege de beëindiging van de fpu-regeling niet meeruitgevoerd.

Tijd igheid
De target tijdigheid is in 2015 op alle onderdelen gerealiseerd.
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Bezwaar en beroep

Bezwaarschriften
In 2015 zijn door het Vut-fonds 3 bezwaarschriften afgewikkeld. Deze zijn alle drie ongegrond verklaard. Ten aanzien van de
bezwaarschriften geldt dat van alle ontvangen bezwaarschriften 100% moet zijn afgehandeld binnen 3 maanden nadat van de
indiener alle benodigde informatie is ontvangen. In 2015 zijn alle bezwaarschriften (100%) binnen de gestelde termijn van 3
maanden afgehandeld. In verband met de intrekking van de fpu-regeling zijn er in 2016 geen nieuwe bezwaarschriften meer
ontvangen. Daarmee zijn alle bezwaarschriften voor 1 mei afgehandeld.

Beroepschriften
Ook voor de beroepsschriften geldt dat het beperkte aantal nog resterende beroepsschriften voor 1 mei 2016 is afgehandeld.

Aantallen beroepschriften inzake toepassing fpu-reglement 2015 2014 2013

Voorraad beroepschriften begin jaar 1 1 3
Ingediende beroepschriften

- 1 2
Beëindiging beroepsprocedure 1

- -

Niet ontvankelijk
- -

-

Niet bevoegd
- - -

Bevestigde besluiten
- 1 3

Vernietigde besluiten (deels/geheel)
-

- 1
Voorraad beroepschriften ultimo jaar

- 1 1

Aantal hoorzittingen
-

-

Aantallen beroepschriften inzake in rekening gebrachte Vut-fondslasten 2015 2014 2013

Voorraad beroepschriften begin jaar 4 2 4
Ingediende beroepschriften

- 4 2
Beëindiging beroepsprocedure 2 2 1
Niet ontvankelijk

- - -

Niet bevoegd
- - -

Bevestigde besluiten 2 - 3
Vernietigde besluiten (deels/geheel)

- -

Voorraad beroepschriften ultimo jaar
- 4 2

Aantal hoorzittingen
-

- 2
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Commissie van Beroep Vut-fonds

Samenstelling Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep van het Vut-fonds was in 2015 als volgt samengesteld:
voorzitter -de heer AC. van Pelt

leden mevrouw drs. C.A. van Ogtrop

mevrouw mr. E.S.M. van Zadelhoff

de heer mr. R. Barnhoorn

secretaris de heer mr. FJ.M. Pluymaekers
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Bestuur

Samenstelling bestuur
Het bestuur van het Vut-fonds 11.1.) bestaat statutair uit 12 leden en is paritair samengesteld. Zes leden worden benoemd door de
Centrales van Overheidspersoneel (AC, ACOPJFNV, CCOOP en CMHF), de zes andere door de sectorwerkgevers vertegenwoordigd
in Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO). Zowel de Centrales van overheidspersoneel als VSO hebben ervoor
gekozen niet alle zetels in te vullen.

In 2015 en 2018 waren de volgende personen lid van het bestuur:
namens de Centrales van Overheidspersoneel:
de heerW.J. Berg [CCOOPJ

de heer C.A.M. Michielse [CMHF)

de heer P.I.W. Oudenaarden [CCOOP) [tot 01-06-2015)
de heer A.C. van Pelt (ACOP)

de heerA.A. Rolvink [ACOP) [overleden op 02.O?-2O15)
de heer mr. J.J.H. van Hulsen (AC)

namens de sectorwerkgevers:

mevrouw drs. JH. Boere

de heer drs. RW. van Gijzen
mevrouw drs. C.A. van Ogtrop

mevrouw A. Sonnenberg

Invulling bestuursfuncties
In overeenstemming met de statuten worden de functies van voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en
plaatsvervangend secretaris jaarlijks afwisselend vervuld door werkgevers, respectievelijk werknemersleden.

Gedurende het jaar 2015 vervulde de heer Van Gijzen de functie van voorzitter en vervulden de heer Oudenaarden tot
01juni2015 en de heer Berg vanaf die datum de functie van secretaris. De heer Van Hulsen en mevrouw Boere vervulden
respectievelijk de functie van plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.

Het bestuur van het Vut-fonds in liquidatie is in 2016 opgetreden als vereffenaar van het fonds. Gedurende die vereffeningsfas
van 1januari 2016 tot en met 30 april 2016 vervulde de heer Van Hulsen de functie van voorzitter en vervulde mevrouw Boere
de functie van secretaris. De heren Van Gijzen en Berg vervulden respectievelijk de functie van plaatsvervangend voorzitter en
plaatsvervangend secretaris.

Bestuursvergoeding
Aan de voorzitter respectievelijk leden van het bestuur en leden van de Commissie van Beroep werden in de periode 1januari
2015 tot en met 30 april 2016 de volgende vergoedingen toegekend:
Vaste vergoeding voorzitter, bestuursleden en leden Commissie van Beroep t 1.644,-- per jaar.
Presentiegeld € 35?,-- per bijgewoonde bestuurs- of commissievergadering.

Ondersteuning bestuur
De heer mr. L.H.N.J.M. Janssen cpl (Stichting Pensioenfonds ABPj fungeerde als ambtelijk secretaris van het Vut-fonds (i.lj.
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Financiële overzichten (in t duizend]

BALANS na verwerking saldo van baten en lasten 31-12-2015 31-12-2014

ACTIVA

Vorderingen en transitoria (1) 84.002 145.289
Liquide middelen [2) 48.912 105.362
Totaal Activa 132.914 250.651

PASS IVA

Reserves [3) 24.23? -654.140
Langlopende schulden [4)

- 50.000
Kortlopende schulden [5] 108.6?? 854.?91
Totaal Passiva 132.914 250.651

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 2014

Premiebijdragen [netto) [6) ?41.983 1.154.48?
Uitkeringen [7) -56.508 -895.442
Resultaat op uitkeringen 885.4?? 259.045

Uitvoeringskosten (8) -1.631 -3.029
Bestuurskosten [9) -54 -38
Controle- en advieskosten [10) -50 -60
Renteresultaat [11) -5.690 -16.629
Overige baten en lasten [12) 325 3.99?
Saldo lasten -7.100 -15.759

Saldo baten en lasten 678.37? 243.286

Bestemming van het saldo van baten en lasten:

Toevoeging aan de algemene reserve 243.286
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Financiële overzichten [in € duizend)

KÂSSTROOMOVERZICHT 2015 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten

Premies 1.327106 1.763.21?
Declaraties aanvullende regelingen 4.688 59.319
ln-/uittreesommen 123 4.281
Overige ontvangsten uit operationele activiteiten 3.868 4.728
Ontvangen rente

- 4?
Ontvangsten uit operationele activiteiten 1.335.785 1.831.592

Uitgaven

Uitkeringen -12.053 -347.274
Uitvoerings-, bestuurs-, controle- en advieskosten -1.705 -3.611
Premierestitutie, -overdracht ABP -3.86? -4.839
Vergoeding aan ABP bij langer doorwerken -101.485 -616.890
Afgedragen inkooppremie aan ABP

- -531.835 -594.806
Uitgaven uit operationele activiteiten -650.945 -1.567.420

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 684.840 264.172

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten
- 160.000

Opname lening o/g
- 160.000

Uitgaven -741290 -409.712
Aflossing leningen o/g -730.000 -380.000
Betaalde rente -11.290 -29.712

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
- 741.290 - 249.712

Totale kasstroom boekjaar
- 56.450 14.460

Beginstand liquide middelen 105.362 90.902
Saldo kasstroom uit operationele activiteiten 684.840 264.172
Saldo kasstroom uit financieringsactiviteiten

- 741.290 -249.712
Eindstand liquide middelen 48.912 105.362
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TOELICHTING ALGEMEEN
Stichting Fonds Vrijwillig Vervroegd Uittreden Overheidspersoneel, gevestigd te Heerlen, had als doel te voorzien in het
financieren, uitvoeren en doen uitvoeren van regelingen ter zake van vervroegde uitkering op grond van de Kaderwet.
0e Stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven van geldmiddelen, het beheren daarvan en het toekennen van
uitkeringen in verband met vervroegde uittreding. 0e administratie van het Vut-fonds in liquidatie (Ll.]was opgedragen aan
Stichting Pensioenfonds ABP en is vanaf 1 maart 2008, met goedkeuring van het Vut-fonds (i.l.J, door ABP uitbesteed aan APG
Rechtenbeheer N.V

Hoewel het Vut-fonds (ii.) niet gehouden is aan specifieke regelgeving met betrekking tot verslaggeving, leeft het bij het
opmaken van de jaarrekening titel 9 van Burgerlijk Wetboek 2 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving na, hierbij rekening
houdend met het bijzondere karakter van een omslag gefinancierd fonds. De toekenning van een fpu-uitkering is conditioneel,
dat wil zeggen, er worden geen rechten of aanspraken opgebouwd. Werknemers voor 1950 geboren, konden onder bepaalde
voorwaarden op enig moment védr hun S5ste aanspraak maken op een fpu-uitkering. Naast deze doelgroep, konden ook
werknemers geboren voor 1 december 1950 in 2005 gebruik maken van de fpu-regeling. Bij opschorting van het fpu.ontslag

konden voor deze groep niet verzilverde uitkeringstermijnen ten laste van het Vut-fonds
til.] worden omgezet in aanspraken op ABP-Keuzepensioen.

OPHEFFING VAN DE STICHTING
Wegens beëindiging van de regeling per 1januari 2018 is het fonds inmiddels geliquideerd. Hiertoe heeft het bestuur op
19 november 2015 een besluit genomen. Dit besluit is gebaseerd op de goedkeuring door de Raad voor het Overheidspersoneel,hetgeen in de statuten is opgenomen als een voorwaarde voor ontbinding. Het op liquidatiedatum resterende saldo zal worden
overgedragen aan Stichting Pensioenfonds ABP. Het batig saldo zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve VPL, een
doel dat het meest overeenkomt met het doel van de stichting. Na 30 april 2016 zullen de activiteiten van het fonds niet meervoortgezet worden. De verwachting is dat er sprake zal zijn van een batig eindvermogen, waarmee aan alle nog openstaande
verplichtingen zal worden voldaan.

GRONDSLAGEN VOOR WAAROERINGEN EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De waardering van activa en passiva per 31 december 2015 vindt plaats op basis van dezelfde waarderingsgrondslagenals in voorgaande periodes. Het bestuur heeft besloten tot beëindiging van alle activiteiten en het liquideren van de
rechtspersoon, waarbij deze naar verwachting aan al zijn verplichtingen zal voldoen, In lijn met de bepalingen van Richtlijn
170 paragraaf 104 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft daarmee geen aanpassing van de grondslagen naar
liquidatiebasis plaatsgevonden. Gegeven de aard van de op balansdatum aanwezige activa en passiva en hiervoor gekozen
waarderingsgrondslagen heeft een aanpassing naar liquidatiebasis geen effect op het vermogen of het saldo van baten en lasten.

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening is gebruik gemaakt van schattingen en veronderstellingen die van invloed zijn op
gerapporteerde activa, passiva, baten en lasten. Dit is met name het geval bij het bepalen van de premiebaten over de maand
december van het verslagjaar en bij de waardering van de daarmee samenhangende premievorderingen. Achteraf kan blijken dat
de gehanteerde waarde afwijkt van de feitelijke waarde.

ACT IVA
Vlottende activa

De vorderingen en transitoria worden initieel gewaardeerd tegen actuele waarde. Na eerste verwerking worden vorderingen
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover van toepassing onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid. De geamortiseerde kostprijs komt de facto overeen met de nominale waarde.

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde
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PASS IVA
Reserves

Het saldo van baten en lasten wordt toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve.

Langlopende schulden

De langlopende schulden worden initieel gewaardeerd tegen actuele waarde. Na eerste verwerking worden langlopende schulden
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs komt de facto overeen met de nominale waarde.

Kortiopende schulden

De kortlopende schulden worden initieel gewaardeerd tegen actuele waarde. Na eerste verwerking wordt gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs komt de facto overeen met de nominale waarde.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Premiebijdragen (netto)

Premiebijdragen zijn aan de periode toegerekend waarop zij betrekking hebben. De bijdragen worden vastgesteld op basis van
door werkgevers te verstrekken informatie. Op basis van extrapolatie vindt een schatting plaats voor zover de van werkgevers te
ontvangen informatie niet is verkregen.

Uitkeringen

Uitkeringen zijn aan de periode toegerekend waarop ze betrekking hebben.

KASSTROOMOVERZICHT

Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht is de directe methode gehanteerd. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de
ontvangsten en uitgaven van het fonds. Deze kunnen afwijken van de baten en lasten zoals weergegeven in de staat van baten
en lasten.
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Toelichting op de financiële overzichten [in € duizend)

TOELICHTING OP DE BALANS 31.42-2015 31-12-2014

VLOTTEN DE ACTIVA
Vorderingen en transitoria (1) 84.002 145.289
De post vorderingen en transitoria is als volgt opgebouwd:
- Nog te vorderen premies en declaraties 83.912 145.051
- Vorderingen in verband met uittreding van instellingen 4? 135
- Vorderingen op uitkeringsgerechtigden 43 103
- Overlopende activa

-

Nog te vorderen premies en declaraties bruto 84.032 145.423
Af: Voorziening vermoedelijke oninbaarheid -120 -3?2
Nog te vorderen premies en declaraties 83.912 145.051

Het verloop van de voorziening vermoedelijk oninbare premie- en
declaratievorderingen is als volgt:

Stand begin boekjaar 3?2 282
Toevoegingen 120 222
Onttrekkingen (werkelijke afboeking) -81 -5
Terugneming [vordering alsnog invorderbaar) -291 -12?
Stand ultimo boekjaar 120 3??

Het Vut-fonds (i.l.) int de VPL-premie ad 3,0% (vanafjuli 2015 2,6%).
-

Deze premie is inclusief de zogenaamde inkooppremie ad 1,16% ten
behoeve van ABP. Het Vut-fonds (i.l.) en ABP zijn overeengekomen dat het
Vut-fonds (i.l.) geen debiteurenrisico loopt over de op de inkooppremie
betrekking hebbende vorderingen. Om die reden draagt het Vut-fonds [ii.)
uitsluitend het geïncasseerde deel van de inkooppremie maandelijks af aan ABR

Vorderingen in verband met uittreding van instellingen bruto 4? 286
Af: Voorziening vermoedelijke oninbaarheid

- .151
Vorderingen in verband met uittreding van instellingen 4? 135

Het verloop van de voorziening vermoedelijk oninbare vorderingen in verband
met uittreding van instellingen is als volgt:

Stand begin boekjaar
.

-

Toevoegingen 151 188
Onttrekkingen (werkelijke afboeking)

. -15
Terugneming [vordering alsnog invorderbaar) -151 -22
Stand ultimo boekjaar 151
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Toelichting op de financiële overzichten (in € duizend)

31-12-2015 31-12-2014

Vorderingen op uitkeringsgerechtigden

De post vorderingen op uitkeringsgerechtigden bestaat nagenoeg geheel uit
vorderingen die ontstaan uit een herziening of beëindiging van fpu-rechten
met terugwerkende kracht, als gevolg van informatie die pas later beschikbaar is,

Het verloop van de voorziening vermoedelijk oninbare vorderingen op
uitkeringsgerechtigden is als volgt:

Stand begin boekjaar 9 22
Toevoegingen 8 84
Onttrekkingen [werkelijke afboeking) -1? -23
Terugneming [vordering alsnog invorderbaa rJ -4
Stand ultimo boekjaar g

Liquide middelen (2) 48.912 105.362

Deze post betreft de saldi op de rekeningen courant bij banken.
Deze saldi in rekening courant zijn direct opeisbaar.
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Toelichting op de financiële overzichten (in € duizend)

31-12-2015 31-12-2014

PASS IVA
Reserves(3

24.237 -654.140Deze reserves bestaan uit:
- bestemmingsreserve ter zake van toekomstige uitkeringsverplichtingen

- 3.379
- niet beklemde algemene reserve

24.23? -657.519

Het verloop van de reserves is in de periode 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 als volgt:

Reserve Niet
toekomstige beklemde

uitkerings- algemene Totaal Totaal
verplichtingen reserve 2015 2014

Beginstand 3.379 - 557.519 -654.140
- 897.428Toevoegingen

- 3.379 3.379 5.298Onttrekkingen -3.379
- -3.379

- 5.298

Saldo baten en lasten
- 678.3?? 678.3?? 243.286

Eindstand
- 24.23? 24.23?

- 654.140

31-12-2015 31-12-2014

Langlopende schulden (4)
- 50.000

Lening o/g Staat der Nederlanden
- 50.000

Verloopoverzicht lening alg Staat der Nederlanden:
Stand begin boekjaar

50.000 870.000Opgenomen
- 160.000Afgelost
- -250.000Naar kartiapende schulden

-50.000 -730.000Stand per 31 december
50.000
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Toelichting op de financiële overzichten [in € duizend]

_____________-___________

In 2006 heeft het Vut-fonds (ii.) een leningovereenkomst ad t 2.000 miljoen gesloten met de Staat der Nederlanden.
Op grond van deze leningovereenkomst heeft het Vut-fonds [i.I.) door middel van twee tranches in 200? t 800 miljoen
(tranche 1) en in 2008 t 300 miljoen (tranche 2) - in totaliteit t 1.100 miljoen - opgenomen. In 2009 is op verzoek van het
bestuur van het Vut-fonds (ii.) een opname van t 900 miljoen opgeschort en is een nieuwe leningconstructie overeengekomen.
In de nieuwe lening met de Staat der Nederlanden zijn ‘trekkingsrechten” toegekend in plaats van de vaste tranches uit de
overeenkomst van 2006.

Op grond van dit trekkingsrecht kan het Vut-fonds (1.1.) overtollige liquiditeiten aflossen, dan wel - bij een tekort aan liquide
middelen - geld lenen bij de Staat der Nederlanden.

In de periode 1januari 2015 tot en met 31 december 2015 heeft het Vut-fonds (LLJ geen gebruik meer gemaakt van het
trekkingsrecht. De resterende schuld wordt in 2016 volledig afgelost.

Het voorziene aflossingsschema van de openstaande standen (lang- en kortiopend) per 31 december 2015 is als volgt:

bedragen int miljoen Rente Saldo Aflossing voorzien Afte
voet op datum lossen

Lening september 2010 1,86% 50 1 februari 2016 50
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Toelichting op de financiële overzichten [in € duizend]

31-12-2015 31-12-2014
Kortiopende schulden (5)

108.6?? 854.791De Post kortlopende schulden is als volgt samengesteld:
- Leningen o/g Staat der Nederlanden

50.000 730.000- Crediteuren
15 2.171- Overige schulden en overlopende passiva

58.662 122,620

Verloopoverzicht leningen 0/9 Staat der Nederlanden:
Stand per 1januari

730.000 130.000Opgenomen
-

-Afgelost
. 730.000

. 130.000Van langlopende schulden
50.000 730.000

Stand ultimo boekjaar
50.000 730.000

De overige schulden en overlopende passiva bestaan uit:
• (nkooppremie (€ 57,0 miljoen)
• Overige ( 1,? miljoen)

Uitkeringsverplichtingen
Op basis van de omvang en de samenstelling van het fpu-uitkeringenbestand per 31 december 2015, kan worden vastgestelddat er in 2016 geen lopende uitkeringsverplichtingen meer zijn. Wel zullen er nog eenmalige bonussen worden uitgekeerd aandegenen die geen gebruik hebben gemaakt van de fpu-regeling, maar wel recht hadden op een fpu-uitkering bij vervroegdeuittreding. Deze bonussen bedragen in totaal ca. € 700.000 en zijn opgenomen op de balans per 31 december 201S.
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Toelichting op de financiële overzichten (in € duizend)

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 2014

Premiebijdragen (netto) (6) 741.983 1.154.48?
Overgangspremie VPL organen 1.264.396 1.759.900
lnkooppremie ABP -523.821 -598.370
Fpu-premie 740.575 1.161.530
Nagekomen premies vorige boekjaren 1.408 -?043
Premiebijdragen (netto) 741.983 1.154.48?

Uit hoofde van het VPL-akkoord wordt sinds 2008 de volledige overgangspremie
VPL door het Vut-fonds [ii.) verantwoord. Deze premie bestaat uit fpu-premie
(tot 1juli 2015 1,84% en vanaf 1juli 1,44%) en inkooppremie (1,16%).

Uitkeringen (7) 56.506 895.442
Bruto last Vut-fonds inzake fpu-uitkeringen 61.070 953.666
l3oorbelasting uitkeringen voor rekening van derden -4.564 58.224
Uitkeringen 56.506 895.442
-waarvan Vendrik 50.295 624.739

In de hierboven gepresenteerde uitkeringslasten zijn begrepen de uitkeringsiasten
voor fpu-regelingen en/of fpu-suppletieregelingen, die sociale partners binnen
sectoren/overheidsinstellingen additioneel zijn overeengekomen. Op grond van de
vigerende regelgeving is de uitvoering van die regelingen opgedragen aan het
Vut-fonds (ii.). De met die regelingen gemoeide uitkeringslasten van in totaal
t 4,6 miljoen (2014: t 58,2 miljoen) zijn door de betreffende overheidsinstellingen
aan het Vut-fonds (i.l.)vergoed.

Uitvoeringskosten (8) 1.631 3.029
Kosten uitbesteed werk 1.562 2.960
Risico opslag 69 69
Uitvoeringskosten 1.631 3.029

De risico-opslag die het Vut-fonds (i.l.) betaalt aan ABP komt overeen met het bedrag
dat ABP verschuldigd zou zijn om een gedeelte van het aansprakelijkheidsrisico,
dat voortvloeit uit de tussen ABP en Vut-fonds (i.l.) gesloten uitvoeringsovereenkomst,
af te dekken.

Bestuurskosten (9) 54 38
De bestuurskosten bestaan uit bestuurs declaraties ad t 40.000 en overige kosten ad t 14.000.
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Toelichting op de financiële overzichten [in duizend)

2015 2014

Controle- en advieskosten (10) 50 60
De controle- en advieskosten bestaan uit de kosten van de
externe actuaris en de kosten van de externe accountant.
De kosten van de externe accountant betreffen uitsluitend
kosten ten behoeve van de controle op de jaarrekening
De accountantscontrole over de verslagperiode is uitgevoerd door
Deloitte Accountants B.V.

Renteresultaat (11)
- 5.690 -16.629

Rentebaten rekening courant 40
Totaal rentebaten 40

Rentelasten Leningen o/g Staat der Nederlanden -5.684 -16.661
Kosten liquiditeitenbeheer -6 -8
Totaal rentelasten en kosten -5.690 -18.669

Overige baten en lasten (12) 325 3.997
Aan uitgetreden/opgeheven en vrijwillig toegetreden instellingen in rekening
gebrachte uitkeringslasten 34 4.219
Rente wegens te late betaling van premies en declaraties door werkgevers 131 106
Overig

- 2

165 4.327
Terugnemingen/dotaties voorziening vermoedelijk oninbare vorderingen 160 -328
Overige mutaties

- -2
Totaal overige baten en lasten 325 3.997

Aan uitgetreden/opgeheven instellingen in rekening gebrachte uitkeringsiasten
betreffen hoofdzakelijk geprivatiseerde instellingen. De omvang van deze baat

kan jaarlijks variëren als gevolg van het fluctuerend aantal uittredende instellingen.
Voor de wijze van vaststelling van de hoogte van het te verhalen bedrag geldt,
bij beëindiging/uittreding op of na 19januari 2007, het besluit van de

Minister van BZK ter zake d.d. 15januari 2007.

Personeelsgegevens

De Stichting Vut-fonds Overheidspersoneel heeft geen personeel in dienst.
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TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT
Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht is de directe methode gehanteerd.

Premies

De ontvangen premies zijn gedaald ten opzichte van voorgaand boekjaar als gevolg van een daling van het fpu
premiepercentage.

Declaraties aanvullende regelingen

De declaraties aanvullende regelingen zijn lager dan in 2014. Dit past in de trend van de laatste jaren.

ln-/uittreesommen

De omvang van de ontvangsten uit hoofde van in-/uittreesommen varieert jaarlijks, afhankelijk van het aantal en de omvang van
in-/uittredende instellingen.

Overige ontvangsten uit operationele activiteiten

De overige ontvangsten uit operationele activiteiten omvatten teveel ontvangen premies van werkgevers en door het Vut-Fonds
(i.l.J ontvangen premies die bestemd zijn voor ABP. Hier staan tegenover uitgaven, die in het kasstroomoverzicht zijn opgenomen
onder de post premierestitutie, -overdracht ABP.

Uitke ringen

De daling van de post uitkeringen wordt veroorzaakt door de dalende bestandsontwikkeling, welke is ingegeven door de
beëindiging van de regeling per 1januari 2018.

Uitvoerings-, bestuurs-, con trale- en advieskosten

De daling van de post uitvoerings-, bestuurs-, controle- en advieskosten wordt veroorzaakt door minder kosten uitbesteed werk
als gevolg van een dalende bestandsontwikkeling.

Premierestitutie, -overdracht ABP

De daling van de uitgaven in verband met restituties wordt veroorzaakt door het feit dat het Vut-fonds [ii.) ten opzichte van 2014
een lager bedrag aan premies van werkgevers ontvangen heeft, die bestemd zijn voor ABP.

Vergoeding aan ABP bij langer doorwerken

Uitgaven in het kader van verhoging OP doorwerken tot 85 jaar hebben vanaf juni 2012 betrekking op personen met een
geboortedatum nâ 1 april 194?.

Afgedragen inkooppremie aan ABP

De daling ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door een daling aan ontvangsten in de VPL-premie.

Aflossing leningen O/G

In de periode 1januari 2015 tot en met 31 december 2015 hebben voor een bedrag van € 730 miljoen aflossingen
plaatsgevonden op afgesloten leningen bij de Staat der Nederlanden.

Betaalde rente

Betreft de verschuldigde rente over de aflossingen op de leningen bij de Staat der Nederlanden.
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Overige gegevens

STATUTAIRE WINST VERDELING
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de verwerking van het saldo van baten en lasten.
Het positief saldo van baten en lasten ad € 678.377.000 is toegevoegd aan de niet beklemde algemene reserve.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Omdat de regeling per 1januari 2016 is opgehouden te bestaan, heeft het fonds besloten over te gaan tot liquidatie.
Alle per 30 april 2016 nog openstaande vorderingen en schulden alsmede het saldo van liquide middelen en niet
beklemde reserves zullen gecedeerd worden aan Stichting Pensioenfonds ABP.

Aldus op 27juni 2018 vastgesteld door het bestuur van de vereffenaar (v/h het bestuur van de Stichting Vut-fonds
Overheidspersoneel) (i.l.).



in liquidatie

CONTROLEVERKLARING ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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Dei0itte Deloitte Accountants B.V.
Gustav Mahlerlaan 2970
1081 LA Amsterdam
Postbus 58110
1040 HC Amsterdam
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9737
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de vereffenaars van Stichting Vut-fonds Overheidspersoneel in liquidatie

Wij hebben de in. dit verslag op pagina 15 tot en met 31 opgenomen jaarrekening 2015 van
Stichting Vut-fonds Overheidspersoneel in liquidatie te Heerlen gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten

over 2015 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de vereffenaars

De vereffenaars van de stichting zijn verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de
grondslagen voor financiële verslaggeving van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW). De vereffenaars zijn tevens verantwoordelijk voor een zodanige

interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel
belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrij ging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg
van fraude of fouten.
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Deloitte

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van
het vermogen van Stichting Vut-fonds Overheidspersoneel in liquidatie per 31 december 2015 en
van het saldo van baten en lasten over 2015 in overeenstemming met de grondslagen voor
financiële verslaggeving van Titel 9 Boek 2 BW.

Amsterdam, 27juli 2016

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. M. van Luijk RA
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Financiële overzichten (in € duizend]

BALANS na verwerking saldo van baten en lasten 30-04-2016 31-12-2015

ACT IVA

Vorderingen en transitoria (1) 45? 84.002

Liquide middelen (2) 35.388 48.912

Totaal Activa 35.843 132.914

PASS IVA

Reserves [3) 29.421 24.23?

Langlopende schulden (4) -

Kortiopende schulden (5) 6.422 108.6??

Totaal Passiva 35.843 132.914

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 01-01-2016 tm 01-01-2015 tm
30-04-2016 31-12-2015

Premiebijdragen (netto) (8) 7.426 741.983

Uitkeringen (7) -132 -55.506

Resultaat op uitkeringen 7.294 685.4??

Uitvoeringskosten (8) -581 -1.631

Bestuurskosten(9) -236 -54

Controle- en advieskosten (10) -50 -50

Renteresultaat (11) -5.690

Overige baten en lasten (12) -1.168 325

Saldo lasten -2.110 -7.100

Saldo baten lasten 5.184 678.37?

Bestemming van het saldo van baten en lasten:

Toevoeging aan de algemene reserve 5.184 678.3??
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Financiële overzichten [in € duizendJ

KASSTROOMIJVERZICHT 01-01-2016 tm 01-01-2015 tm
30-04-2016 31-12-2015Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten
Premies

183740 1.327.106Declaraties aanvullende regelingen 4.563 4.688n-/uittreesommen
123Overige ontvangsten uit operationele activiteiten 5.232 3.868Ontvangen rente

-
-Ontvangsten uit operationele activiteiten 193.59? 1.335785

Uitgaven

Uitkeringen
-4710 -12.053Uitvoerings-, bestuurs-, controle- en advieskosten -13 -1.705Premierestitutie, -overdracht ABP -98.905 -3.867Vergoeding aan A8P bij langer doorwerken

- -101.485Afgedragen inkooppremie aan A8P -54.489 -531.835Uitgaven uit operationele activiteiten -156.11? -650.945

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 37.480 684.840

Kasst room uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten
-

-Opname lening alg
-

-

Uitgaven
-51.006 -741.290Aflossing lening alg
-50.000 -730.000Betaalde rente

-1.006 -11.290

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -51.006 - 741.290

Totale kasstroom boekjaar -13.526 -56.450

Beginstand liquide middelen 48.912 105.362Saldo kasstroom uit operationele activiteiten 37.480 684.840Saldo kasstroom uit financieringsactiviteiten -5LOOB
- 741.290Eindstand liquide middelen 35.386 48.912
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TOELICHTING ALGEMEEN
Stichting Fonds Vrijwillig Vervroegd Uittreden Overheidspersoneel, gevestigd te Heerlen, had als doel te voorzien in het

financieren, uitvoeren en doen uitvoeren van regelingen ter zake van vervroegde uitkering op grond van de Kaderwet.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven van geldmiddelen, het beheren daarvan en het toekennen van

uitkeringen in verband met vervroegde uittreding. De administratie van het Vut-fonds in liquidatie (i.Ljwas opgedragen aan

Stichting Pensioenfonds ABP en is vanaf 1 maart 2008, met goedkeuring van het Vut-fonds (i.l.), door ABP uitbesteed aan APG

Rechtenbeheer NV. Het financieel verslag heeft betrekking op de verslagperiode 1januari tot en met 30 april 2016.

Hoewel het Vut-fonds (i.l.) niet gehouden is aan specifieke regelgeving met betrekking tot verslaggeving, leeft het bij het

opmaken van de jaarrekening titel 9 van Burgerlijk Wetboek 2 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving na, hierbij rekening

houdend met het bijzondere karakter van een omslag gefinancierd fonds. De toekenning van een fpu-uitkering is conditioneel,

dat wil zeggen, er worden geen rechten of aanspraken opgebouwd. Werknemers voor 1950 geboren, konden onder bepaalde

voorwaarden op enig moment vdér hun B5ste aanspraak maken op een Fpu-uitkering. Naast deze doelgroep, konden ook

werknemers geboren voor 1 december 1950 in 2005 gebruik maken van de Fpu-regeling. Bij opschorting van het fpu-ontslag

konden voor deze groep niet verzilverde uitkeringstermijnen ten laste van het Vut-fonds (i.I.j worden omgezet in aanspraken op

ABP.Keuzepensioen.

OPHEFFING VAN DE STICHTING
Wegens beëindiging van de regeling per 1januari 2016 is het fonds inmiddels geliquideerd. Hiertoe heeft het bestuur op

19 november 2015 een besluit genomen. Dit besluit is gebaseerd op de goedkeuring door de Raad voor het Overheidspersoneel,

hetgeen in de statuten is opgenomen als een voorwaarde voor ontbinding. Het op liquidatiedatum resterende saldo zal worden

overgedragen aan Stichting Pensioenfonds ARP Het batig saldo zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve VPL, een

doel dat het meest overeenkomt met het doel van de stichting. Na 30 april 2016 zullen de activiteiten van het fonds niet meer

voortgezet worden. De verwachting is dat er sprake zal zijn van een batig eindvermogen, waarmee aan alle nog openstaande

verplichtingen zal worden voldaan.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De waardering van activa en passiva per 31 december 2015 vindt plaats op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen

als in voorgaande periodes. Het bestuur heeft besloten tot beëindiging van alle activiteiten en het liquideren van de

rechtspersoon, waarbij deze naar verwachting aan al zijn verplichtingen zal voldoen. In lijn met de bepalingen van Richtlijn

120 paragraaf 104 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving heeft daarmee geen aanpassing van de grondslagen naar

liquidatiebasis plaatsgevonden. Gegeven de aard van de op balansdatum aanwezige activa en passiva en hiervoor gekozen

waarderingsgrondslagen heeft een aanpassing naar liquidatiebasis geen effect op het vermogen of het saldo van baten en lastei

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening is gebruik gemaakt van schattingen en veronderstellingen die van invloed zijn op

gerapporteerde activa, passiva, baten en lasten. Dit is met name het geval bij het bepalen van de premiebaten over de maand

december van het verslagjaar en bij de waardering van de daarmee samenhangende premievorderingen. Achteraf kan blijken da

de gehanteerde waarde afwijkt van de feitelijke waarde.

ACT IVA
Vlottende activa

De vorderingen en transitoria worden initieel gewaardeerd tegen actuele waarde. Na eerste verwerking worden vorderingen

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover van toepassing onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen

voor het risico van oninbaarheid. De geamortiseerde kostprijs komt de facto overeen met de nominale waarde.

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
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PASSIVA
Reserves

Het saldo van baten en lasten wordt toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden initieel gewaardeerd tegen actuele waarde. Na eerste verwerking wordt gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs komt de facto overeen met de nominale waarde.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Premiebijdragen (netto)

Premiebijdragen zijn aan de periode toegerekend waarop zij betrekking hebben. De bijdragen worden vastgesteld op basis van
door werkgevers te verstrekken informatie. Op basis van extrapolatie vindt een schatting plaats voor zover de van werkgevers te
ontvangen informatie niet is verkregen.

Uitkeringen

Uitkeringen zijn aan de periode toegerekend waarop ze betrekking hebben.

KASSTROOMOVERZICHT

Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht is de directe methode gehanteerd. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de
ontvangsten en uitgaven van het fonds. Deze kunnen afwijken van de baten en lasten zoals weergegeven in de staat van baten
en lasten.
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Toelichting op de financiële overzichten (in € duizend)

TOELICHTING OP DE BALANS 30-04-2016 31-12-2015

VLOTTEN DE ACTIVA
Vorderingen en transitoria (1) 45? 84.002

De Post vorderingen en transitoria is als volgt opgebouwd:

- Nog te vorderen premies en declaraties 355 83.912

- Vorderingen in verband met uittreding van instellingen - 4?

- Vorderingen op uitkeringsgerechtigden 13 43

- Overlopende activa - 89

Nog te vorderen premies en declaraties bruto 470 84.032

Af: Voorziening vermoedelijke oninbaarheid -115 - 120

Nog te vorderen premies en declaraties 355 83.912

Het verloop van de voorziening vermoedelijk oninbare premie- en

declaratievorderingen is als volgt:

Stand begin boekjaar 120 372

Toevoegingen - 120

Onttrekkingen (werkelijke afboeking) -5 -81

Terugneming (vordering alsnog invorderbaar) - .291

Stand ultimo boekjaar 115 120

Vorderingen in verband met uittreding van instellingen bruto - 4?

Af: Voorziening vermoedelijke oninbaarheid -

Vorderingen in verband met uittreding von instellingen 4?

Het verloop van de voorziening vermoedelijk oninbare vorderingen in verband

met uittreding van instellingen is als volgt:

Stand begin boekjaar .

Toevoegingen - 151

Onttrekkingen (werkelijke afboeking) -

Terugneming (vordering alsnog invorderbaar) -151

Stand ultimo boekjaar . -
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Toelichting op de financiële overzichten (in t duizend]

30-04-2016 31-12-2015

Vorderingen op uitkeringsgerechtigden
De post vorderingen op uitkeringsgerechtigden bestaat nagenoeg geheel uit
vorderingen die ontstaan uit een herziening of beëindiging van Fpu.rechten
met terugwerkende kracht, als gevolg van informatie die pas later beschikbaar is.

Het verloop van de voorziening vermoedelijk oninbare vorderingen op
uitkeringsgerechtigden is als volgt:

Stand begin boekjaar
- 9

Toevoegingen
. - 8

Onttrekkingen (werkelijke afboeking)
- -1?

Terugneming (vordering alsnog invorderbaar)

Stand ultimo boekjaar
-

Liquide middelen (2] 35.386 48.912

Deze post betreft de saldi op de rekeningen courant bij banken.

Deze saldi in rekening courant zijn direct opeisbaar.
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Toelichting op de financiële overzichten (in € duizend)

30-04-2016 31-12-2015

PASS IVA
Reserves (3) 29.421 24.237

Deze reserves bestaan uit:

- bestemmingsreserve ter zake van toekomstige uitkeringsverplichtingen - -

- niet beklemde algemene reserve 29.421 24.23?

Het verloop van de reserves is in de periode 1 januari 2016 t/m 30 april 2016 als volgt:

Reserve Niet

toekomstige beklemde

uitkerings- algemene Totaal Totaal

verplichtingen reserve 2016 2015

Beginstand . 24.23? 24.23? . 654.140

Toevoegingen - -
. 3.379

Onttrekkingen - -
- -3.379

Saldo baten en lasten 5.184 5.184 678.3??

Eindstand - 29.421 29.421 24.23?

30-04-2016 31-12-2015

Langlopende schulden (4) - -

Leningen alg Staat der Nederlancien - -

Verloopoverzicht lening alg Staat der Nederlanden:

Stand begin boekjaar - 50.000

Opgenomen
-

Afgelost
. -

Naar kortiopende schulden - -50.000

Stand ultimo boekjaar
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Toelichting op de financiële overzichten (in t duizend]

In 2006 heeft het Vut-fonds (ii.) een leningovereenkomst ad t 2.000 miljoen gesloten met de Staat der Nederlanden.

Op grond van deze leningovereenkomst heeft het Vut-fonds (i.l.) door middel van twee tranches in 200? t 800 miljoen

[tranche 1) en in 2008 t 300 miljoen [tranche 2) - in totaliteit t 1.100 miljoen - opgenomen.

In 2009 is op verzoek van het bestuur van het Vut-fonds (i.l.) een opname van t 900 miljoen opgeschort en is een nieuwe

leningconstructie overeengekomen. In de nieuwe lening met de Staat der Nederlanden zijn “trekkingsrechten” toegekend in

plaats van de vaste tranches uit de overeenkomst van 2006, Op grond van dit trekkingsrecht kan het Vut-fonds [i.l.) overtollige

liquiditeiten aflossen, dan wel- bij een tekort aan liquide middelen - geld lenen bij de Staat der Nederlanden.

In de periode 1januari 2016 tot en met 30 april 2015 heeft het Vut-fonds (i.l.) geen gebruik meer gemaakt van het

trekkingsrecht. De resterende schuld is in 2016 volledig afgelost.
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Toelichting op de financiële overzichten [in € duizend]

30-04-2016 31-12-2015

Kortiopende schulden (51 6.423 108.8??
De post kortlopende schulden is als volgt samengesteld:
- Leningen o/g Staat der Nederlanden

50.000
Crediteuren

. 15
- Overige schulden en overlopende passiva 6.423 58.662

Verloapoverzicht leningen o/g Stoot der Nederlanden:
Stand per 1januari 50.000 ?30.000
Opgenomen

-

Afgelost
-50.000

. 230.000
Van langlopende schulden

50.000

Stand ultimo boekjaar
- 50.000

De overige schulden en overlopende passiva bestaan uit:
• Premierestituties (t 3,? miljoen)
• Overige (t 2,8 miljoen)

Uitkeringsverplichtingen

Op basis van de omvang en de samenstelling van het fpu-uitkeringenbestand per 31 december 2015, kan worden vastgesteld
dat er in 2016 geen lopende uitkeringsverplichtingen meer zijn. Wel zullen er nog eenmalige bonussen worden uitgekeerd aan
degenen die geen gebruik hebben gemaakt van de fpu.regeling, maar wel recht hadden op een fpu-uitkering bij vervroegde
uittreding. Deze bonussen ad t 200.000 zijn per 30 april 2016 als verplichting verantwoord.
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Toelichting op de financiële overzichten (in € duizend)

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 01-01-2016 tm 01-01-2015 tm
30-04-2016 31-12-2015

Premiebijdragen (netto) (6) 7426 741.983
Overgangspremie VPL organen

- 1.264.396
lnkooppremie ABP 5.640 -523.821
Fpu-premie 5.640 740.575
Nagekomen premies vorige boekjaren 1.786 1.408
Premiebijdragen (netto) 7.426 741.983

Uit hoofde van het VPL-akkoord wordt sinds 2008 de volledige overgangspremie
VPL door het Vut-fonds (i.I.) verantwoord. Deze premie bestaat uit fpu-premie
(tot 1juli 2015 1,84% en vanaf 1 juli 1,44%) en inkooppremie (1,16%).
Met ingang van 1januari 2016 houdt de fpu.uitkering op te bestaan en wordt de
VPL-premie vervangen door de Premie voor de Voorwaardelijke Inkoop,
die door de werkgever wordt afgedragen aan ABP

Uitkeringen (7) 132 56.506
Bruto last Vut-fonds inzake fpu-uitkeringen 4.714 61.070
Doorbelasting uitkeringen voor rekening van derden -4.582 -4.564
Uitkeringen 132 56.506
- waarvan Vendrik

- 50295

In de hierboven gepresenteerde uitkeringslasten zijn begrepen de uitkeringsiasten
voor fpu-regelingen en/of fpu.suppletieregelingen, die sociale partners binnen
sectoren/overheidsinstellingen additioneel zijn overeengekomen. Op grond van de
vigerende regelgeving is de uitvoering van die regelingen opgedragen aan het
Vut-fonds [i.l.J. De met die regelingen gemoeide uitkeringslasten zijn in 2016 nihil
(2015: t 4,5 miljoen).

Uitvoeringskosten (83 581 1.631
Kosten uitbesteed werk 545 1.562
Risico opslag 36 69
Uitvoeringskosten 581 1.631

De risico-opslag die het Vut-fonds (i.l.) betaalt aan ABP komt overeen met het bedrag
dat ABP verschuldigd zou zijn om een gedeelte van het aansprakelijkheidsrisico,
dat voortvloeit uit de tussen ABP en Vut-fonds (i.l.) gesloten uitvoeringsovereenkomst,
af te dekken.

Bestuurskosten (93 236 54
De bestuurskosten bestaan uit presentiegelden, reiskosten en
onvoorziene kosten van t 200.000.
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T1ch)r cp d f)nrjcs’ lr :

01-01-2016 tm 01-01-2015 tm
30-04-2016 31-12-2015

Controle- en advieskosten (10) 50 50
De controle- en advieskosten bestaan uit de kosten van de

externe actuaris en de kosten van de externe accountant.

De kosten van de externe accountant betreffen uitsluitend

kosten ten behoeve van de controle op de jaarrekening.

De accountantscontrole over de verslagperiode is uitgevoerd door

Oeloitte Accountants BV.

Renteresultaat (11) -75

Rentebaten rekening courant

Totaal rentebaten

Rentelasten Lening o/g Staat der Nederlanden -72 -5.684

Kosten liquiditeitenbeheer -3 -6
Totaal rentelasten en kosten ?S -5.690

Overige baten en lasten (12) -1.168 325
Aan uitgetreden/opgeheven en vrijwillig toegetreden instellingen in rekening

gebrachte uitkeringslasten -19 34
Rente wegens te late betaling van premies en declaraties door werkgevers 18 131
Overig 1 -

- 165

Terugnemingen/dotaties voorziening vermoedelijk oninbare vorderingen 160
Overige mutaties -1.168 -

Totaal overige baten en lasten -1.168 325

Aan uitgetreden/opgeheven instellingen in rekening gebrachte uitkeringslasten

betreffen hoofdzakelijk geprivadseerde instellingen. De omvang van deze baat

kan jaarlijks variëren als gevolg van het fluctuerend aantal uittredende instellingen.

Voor de wijze van vaststelling van de hoogte van het te verhalen bedrag geldt,

bij beëindïging/uittreding op of na 19januari 2007, het besluit van de

Minister van BZK ter zake d.d. 15januari 200?.

Personeelsgegevens

De Stichting Vut-fonds Overheidspersoneel heeft geen personeel in dienst.



Vut-fonds in liquidatie. Jaarverslag 2015 t/m 30-04-2015 49

TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT
Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht is de directe methode gehanteerd.

Premies

De ontvangen premies zijn hebben betrekking op een periode van vier maanden, waarin de regeling beëindigd is en enkel de
laatste kasstromen zijn afgewikkeld.

Declaraties aanvullende regelingen

De declaraties aanvullende regelingen zijn lager dan in 2014. Dit past in de trend van de laatste jaren.

In-/uittreesommen

De omvang van de ontvangsten uit hoofde van in-/uittreesommen varieert jaarlijks, afhankelijk van het aantal en de omvang van
in-/uittredende instellingen.

Overige ontvangsten uit operationele activiteiten
De overige ontvangsten uit operationele activiteiten omvatten teveel ontvangen premies van werkgevers en door het Vut-fonds
(ii.) ontvangen premies die bestemd zijn voor ABP. Hier staan tegenover uitgaven, die in het kasstroomoverzicht zijn opgenomen
onder de Post premierestitutie, -overdracht ABP.

Uitkeringen

De daling van de post uitkeringen wordt veroorzaakt door de beëindiging van de regeling per 1 januari 2016.

Uitvoerings-, bestuurs-, con trale- en advieskosten
De daling van de post uitvoerings-, bestuurs-, controle- en advieskosten wordt veroorzaakt door minder kosten uitbesteed werk
als gevolg van een dalende bestandsontwikkeling.

Premierestitutie, -overdracht ABP

De premierestituties 2016 omvatten premieontvangsten die niet ten gunste van het Vut-fonds [1.1.) hadden moeten komen in
verband met beëindiging van de regeling en derhalve gerestitueerd zijn.

Vergoeding aan ABP bij langer doorwerken

In 2016 hebben er geen uitgaven meer plaats gevonden in het kader van verhoging doorwerken tot 65 jaar.

Afgedragen inkaappremie aan ABP

De daling ten opzichte van 2015 wordt veroorzaakt door een daling aan ontvangsten in de VPL-premie.

Aflossing leningen O/G

In de periode 1januari 2016 tot en met 30 april 2016 hebben voor een bedrag van € 50 miljoen aflossingen plaatsgevonden op
afgesloten leningen bij de Staat der Nederlanden.

Betaalde rente

Betreft de verschuldigde rente over de aflossingen op de leningen bij de Staat der Nederlanden.
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Overige gegevens

STATUTAIRE WINSTVERDELING
In de statuten zijn geen bepalingen opgenomen omtrent de verwerking van het saldo van baten en lasten.

Het positief saldo van baten en lasten ad € 5.184.000 is toegevoegd aan de niet beklemde algemene reserve.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Omdat de regeling per 1januari 2018 is opgehouden te bestaan, heeft het fonds besloten over te gaan tot liquidatie. Alle per

30 april 2016 nog openstaande vorderingen en schulden alsmede het saldo van liquide middelen en niet beklemde reserves

zullen gecedeerd worden aan stichting Pensioenfonds ABP. De verwachte opbrengsten en kosten in verband met de liquidatie

zijn begrepen in de vorderingen en schulden per 30-04-2016.
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DeIoitte Deloftte Accountants B.V.
Gustav Mahierlaan 2970
1081 LA Amsterdam
Postbus 58110
1040 HC Amsterdam
Nederland

Tel: 088 288 2888
-

Fax: 088 288 9737
www.deloittenl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de vereffenaars van Stichting Vut-fonds Overheidspersoneel in liquidatie

Wij hebben het in dit verslag op pagina 35 tot en met 51 opgenomen fmancieel verslag over de

periode 1januari 2016 tot en met 30 april 2016 van Stichting Vut-fonds Overheidspersoneel in

liquidatie te Heerlen gecontroleerd. Dit financieel verslag bestaat uit de balans per 30 april 2016

en de staat van baten en lasten over de periode 1januari 2016 tot en met 30 april 2016 met de

toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de vereffenaars

De vereffenaars van de stichting zijn verantwoordelijk voor het opmaken van het financieel

verslag die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met

de grondslagen voor financiële verslaggeving van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende

Burgerlijk Wetboek (BW) De vereffenaars zijn tevens verantwoordelijk voor een zodanige

interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van het financieel verslag mogelijk

te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag op basis van

onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,

waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons

geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het financieel verslag geen afwijking van

materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrij ging van contro1e-informatie

over de bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag. De geselecteerde werkzaamheden

zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het

inschatten van de risico’s dat het fmancieel verslag een afwijking van materieel belang bevat als

gevolg van fraude of fouten.
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Deloitte.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing inaanmerking die relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en voor het getrouwebeeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in deomstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel totuitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voorfinanciële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichtinggemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is omeen onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende het financieel verslag

Naar ons oordeel geeft het financieel verslag over de periode 1januari 2016 tot en met 30 april2016 een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van StichtingVut-fonds Overheidspersoneel per 30 april 2016 en van het saldo van baten en lasten over deperiode 1januari 2016 tot en met 30 april 2016 in overeenstemming met de grondslagen voorfinanciële verslaggeving van Titel 9 Boek 2 BW.

Amsterdam, 27juli 2016

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. M. van Luijk RA
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Liquidatieverslag Stichting Fonds Vrijwillig Vervroegd Uittreden
overheidspersoneel 1.1.

Ontbindingsbesluit van 19 november 2015
Het bestuur van de Stichting fonds vrijwillig uittreden overheidspersoneel (Vut-fonds) heeft inzijn vergadering van 19 november 2015 besloten het Vut-fonds per 1januari 2016 teontbinden. Statutair dient de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) in te stemmenmet een besluit tot ontbinding. Bij brief van 16 november 2015 heeft de ROP bevestigd in tekunnen stemmen met een besluit tot ontbinding van het Vut-fonds.
In de vergadering van 19 november 2015 is tevens besloten:
• een batig saldo over te hevelen naar de Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) ten behoevevan de zogenaamde bestemmingsreserve VPL;
• APG Rechtenbeheer N.V. (APG) aan te wijzen als bewaarder van boeken en bescheidenvan het Vut-fonds;
• het FPU-reglement in te trekken met ingang van 1januari 2016;
• het bestuur van het fonds aan te wijzen als vereffenaar.

Melding ontbindingsbesluit bij KvK
Het besluit tot ontbinding is gemeld aan de Kamer van Koophandel (KVK). De KvK heeftaangegeven de melding te hebben ontvangen. Het Vut-fonds hanteert met ingang van1januari 2016 in alle uitingen haar naam met de toevoeging “in liquidatie”.

Bewaarder boeken en bescheiden
APG is door het Vut-fonds aangewezen als bewaarder van boeken en bescheiden van hetVut-fonds. APG heeft deze opdracht aanvaard. Het Vut-fonds betaalt daarvoor eenmalig€ 86.000. Voor wettelijk verplicht te bewaren stukken is daarbij de wettelijk voorgeschrevenbewaartermijn van 7 jaar afgesproken. Voor alle andere documentatie en dossiers van hetVut-fonds is een bewaartermijn van 3 jaar afgesproken.

Schulden
A. Nog lopende civiele procedure
Aan een belanghebbende is met ingang van 1 maart 2009 een FPU-uitkering toegekend. Opdeze FPU-uitkering ontvangt belanghebbende van haar werkgever, het Academisch MedischCentrum Amsterdam (AMC), een aanvulling/suppletie. Belanghebbende heeft nog andereinkomsten en deze worden in mindering gebracht op de FPU-uitkering. Daar isbelanghebbende het niet mee eens en vordert de korting, een bedrag van € 53.015,40, terugvan het Vut-fonds.
Belanghebbende heeft er, net als ABP, inmiddels mee ingestemd dat ABP de schuld en deprocedure overneemt. (schuldoverneming in de zin van artikel 6:155 e.v. BW). ABP zal dantevens het Vut-fonds vervangen als procespartij in de civiele procedure. ABP is daarmeeakkoord gegaan (brief 1juni 2016).
Tussen ABP en Vut-fonds is overeengekomen dat ABP hierdoor geen financiële risico’s zallopen. Ter afdekking daarvan stelt het Vut-fonds een budget ter beschikking van € 80.000.Met ABP is overeengekomen dat ABP een positief resultaat na afloop van de procedure tengoede zal laten komen aan de bestemmingsreserve VPL.
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B. Nog uit te keren bijzondere uitkeringen fpu

Deelnemers in de pensioenregeling van ABP die geen gebruik hebben gemaakt van de

mogelijkheid die de FPU-regeling bood om vervroegd, v6ôr 65 jaar, uit het arbeidsproces te

treden, maar ervoor gekozen hebben om door te werken, komen op basis van het FPU

reglement van het Vut-fonds (i.l.) in aanmerking voor een bijzondere uitkering. Deze uitkering

bedraagt afhankelijk van de omvang van de betrekking maximaal ruim € 6500 bruto. Het

exacte bedrag wordt vastgesteld bij uitbetaling. Dat is in de regel het moment waarop de

deelnemer stopt met werken en pensioen aanvraagt bij ABP. Hier is sprake van schulden

van het Vut-fonds welke met instemming van de deelnemer zijn overgenomen door ABP.

Tussen ABP en Vut-fonds is overeengekomen dat ABP hierdoor geen financiële risico’s zal

lopen. In dat kader stelt het Vut-fonds een budget ter beschikking van € 800.000. Bij de

bepaling van dit budget is ten behoeve van ABP een extra veiligheidsmarge opgenomen van

€ 100.000. Met ABP is overeengekomen dat ABP een positief resultaat na betaling van alle

bijzondere uitkeringen ten goede zal laten komen aan de bestemmingsreserve VPL.

Aan de deelnemers die niet hebben ingestemd met overname van de schuld door ABP is

door het Vut-fonds de bijzondere uitkering voor 30 april 2016 uitbetaald.

Mogelijk toekomstige vordering a.g.v. civiele procedure

In de hiervoor onder “Schulden” vermelde civiele procedure is de voormalige werkgever

van belanghebbende, het AMC, in vrijwaring opgeroepen. Dat betekent dat het Vut-fonds

AMC heeft gedagvaard, waardoor het AMC als partij toetreedt tot de procedure tussen het

Vut-fonds en belanghebbende. Als de vorderingen van belanghebbende tegen het Vut-fonds

worden toegewezen, dan vordert het Vut-fonds dat de schade moet worden betaald door

AMC. Deze mogelijk toekomstige vordering van € 53.015,40 wordt gecedeerd aan ABP.

Faillissementen werkgevers
Op 30 april 2016 had het Vut-fonds 15 vorderingen in verband met faillissementen van

werkgevers in portefeuille voor een totaalbedrag van € 38.842,76. Met instemming van ABP

zijn de vorderingen die in deze faillissementen zijn ingediend bij de curatoren gecedeerd aan

ABP. Met ABP is overeengekomen dat ABP de positieve resultaten ten goede zal laten

komen aan de bestemmingsreserve VPL.

Betalingsregelingen werkgevers
Op 30 april 2016 resteerden 2 betalingsregelingen van werkgevers met het Vut-fonds voor

een totaalbedrag van € 8.761,24. Met instemming van ABP zijn deze betalingsregelingen

gecedeerd aan ABP. Met ABP is overeengekomen dat ABP de positieve resultaten ten

goede zal laten komen aan de bestemmingsreserve VPL.

Betalingsregelingen gepensioneerden
Op 30 april 2016 resteerden 10 betalingsregelingen van gepensioneerden met hetVut-fonds

voor een met totaalbedrag van € 71.798,75. Met instemming van ABP zijn deze

betalingsregelingen gecedeerd aan ABP. Met ABP is overeengekomen dat ABP de positieve

resultaten ten goede zal laten komen aan de bestemmingsreserve VPL.

Beheers- en invorderingskosten
De werkzaamheden die ABP van het Vut-fonds overneemt zullen voor ABP beheers- en

invorderingskosten met zich brengen. Tussen ABP en Vut-fonds is overeengekomen dat het

Vut-fonds daartoe een budget ter beschikking stelt ter grootte van € 500.000. Met ABP is

overeengekomen dat ABP een positief resultaat na afronding van alle werkzaamheden ten

goede zal laten komen aan de bestemmingsreserve VPL.
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Overname andere kosten
Voor andere kosten zoals kosten externe accountant, bestuurskosten, onvoorziene kosten bij
afwikkeling Vut-fonds is tussen ABP en Vut-fonds overeengekomen dat die door ABP zullen
worden overgenomen en het Vut-fonds daartoe een budget ter beschikking stelt van
€ 330.000. Met ABP is overeengekomen dat ABP een positief resultaat na afronding van alle
werkzaamheden ten goede zal laten komen aan de bestemmingsreserve VPL.

Mogelijke, toekomstige premievorderingen
In de premie- en gegevensadministratie is een zekere nawerking niet ongebruikelijk. Tegen
die achtergrond bestaat er een kans dat werkgevers ook na 30 april 2016, datum sluiting
boeken, nog gegevens voor het Vut-fonds (i.l.) aanleveren die betrekking hebben op het
verleden, de periode vr 1januari 2016. Dergelijke gegevensaanleveringen kunnen in de
premiesfeer leiden tot ontvangst van premie dan wel tot terugstorting van premie. Om die
mogelijke premiestromen na 30 april 2016 bij ABP op te kunnen vangen, is een financiële
voorziening nodig. Op basis van ervaringsgegevens wordt een voorziening van € 1.000.000
ruim voldoende geacht om dit risico bij ABP af te dekken. Met ABP is overeengekomen dat
ABP de positieve resultaten ten goede zal laten komen aan de bestemmingsreserve VPL.

Formele instemming ABP met cessie en schuldovername
Bij brief van 3 mei 2016 (bijlage 1) heeft het Vut-fonds ABP verzocht de aanvaarding van het
liquidatiesaldo, de cessie van vorderingen en de overname van schulden te bevestigen. Bij
brief van 1juni 2016 (bijlage 2) heeft ABP het liquidatiesaldo aanvaard en ingestemd met de
cessie van vorderingen en de overname van de schulden. Bijlage 3 bij dit verslag betreft een
overzicht van de bezittingen en schulden op 30 april 2016 - waar nodig geanonimiseerd -

en de bestemming van deze bezittingen en schulden. De bedragen die in dit overzicht zijn
afgeleid van de jaarrekening van het Vut-fonds in liquidatie.
Aangezien voor alle door ABP overgenomen vorderingen en verplichtingen geldt dat ABP
een eventueel positief resultaat ten goede zal laten komen aan de bestemmingsreserve VPL,
kunnen deze voorzieningen door ABP worden aangehouden tot 30 december 2022. Dat is
de datum waarop alle aanspraken voorwaardelijke inkoop VPL moeten zijn gefinancierd. Dat
is dus ook het moment waarop de bestemmingsreserve uiteindelijk definitief en volledig door
ABP zal zijn aangewend voor het doel waarvoor deze in het leven is geroepen. Het staat
ABP Vrij dat zoveel eerder te doen als er naar het oordeel van ABP geen dekking voor
mogelijke risico’s meer nodig is of als aan alle verplichtingen zijn voldaan.

Administratieve handelingen
Na vaststelling van het liquidatieverslag zullen enkel nog de noodzakelijke administratieve en
feitelijke handelingen, o.a. uitschrijving uit het handelsregister en overboekingen van
genoemde vermogensbestanddelen naar ABP, worden verricht.

Heerlen, 27juni 2016

Namens het bestuur als vereffenaar

Voorzitter Secretaris

mtiHuIsen drs. J.H. Boere
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Bijlage 1

Bestuur ABP Heerlen,

Postbus 4874 3 mei2016

6401 JP Heerlen

telefoon:
045 7271273

E-rnail:

leon.janssen@abp.eu

Geacht bestuur,

Hierbij vraagt het bestuur van de Stichting fonds vrijwillig vervroegd uittreden overheidspersoneel in

liquidatie (het Vut-fonds) uw aandacht voor het volgende.

In verband met het eindigen van de fpu-regeling met ingang van 1januari 2016 heeft het bestuur

van het Vut-fonds op 19 november 2015 besloten het fonds te liquideren. Het Vut-fonds is derhalve

thans in liquidatie en het bestuur treedt op als vereffenaar van bezittingen en schulden van het

fonds. Het volledige batig saldo dat resteert na de vereffening zal, zo als eerder aan u gemeld in de

BC Fondsbeleid van 2 december2015, worden overgedragen aan ABP ten behoeve van de

bestemmingsreserve VPL Daarbij is namens het Vut-fonds aangegeven dat een beperkt deel van

het batig saldo waarschijnlijk zal bestaan uit nog lopende vorderingen van het Vut-fonds. Daarnaast

resteren bij de ontbinding van het Vut-fonds mogelijk nog enkele schulden, die met instemming van

de betreffende schuldeisers overgenomen kunnen worden door ABP. Bij die overname staat

voorop dat ARP geen enkel financieel risico zal lopen omdat het Vut-fonds tevens een toereikende

financiële voorziening zal overdragen. Naar het bestuur van het Vut-fonds informeel heeft

begrepen, is het bestuur van ABP: bereid het liquidatiesaldo te aanvaarden; bereid in te stemmen

met de cessie; en bereid de betreffende schulden over te nemen.

In aanvulling op die mondelinge kennisgeving wil het bestuur van het Vut-fonds u hierbij graag over

de volgende aspecten van de aangekondigde cessie en schuldovername nader informeren en u

verzoeken schriftelijk te bevestigen dat uw bestuur bereid is het liquidatiesaldo te aanvaarden en

kan instemmen met de voorgestelde cessie en schuldovername. Daarnaast wil het bestuur van het

Vut-fonds uw bestuur formeel wijzen op de beëindiging van de contractuele relatie tussen Vut-

fonds en ABP inzake de uitvoering van de aan het Vut-fonds opgedragen taken.

Nadere informatie over de cessie en schuldovemame
• Het bestuur van het Vut-fonds heeft per 30 april 2016 de boeken gesloten om de balans op te

kunnen maken van het batig saldo dat aan u zal worden overgedragen. Het exact bedrag is

op dit moment nog niet vastgesteld.
• Zoals eerder aangegeven zullen ook de op 30 april 2016 nog openstaande vorderingen van

het Vut-fonds zonder tegenprestatie aan ABP worden overgedragen. Het gaat hierbij

overigens om een beperkt aantal door het Vut-fonds ingestelde premievorderingen in zaken

waarbij sprake is van afwikkelingen van faillissementen van werkgevers. Het Vut-fonds zal bij

de overdracht aan ABP een financiële voorziening treffen waardoor eventuele beheers- en

invorderingskosten gedekt zijn en uw fonds ten aanzien van die vorderingen geen enkel

financieel risico loopt. Overigens heeft ABP na overdracht de vrijheid om al dan niet over te
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gaan tot verdere invordering. Wel dient ABP het saldo van geïnde vorderingen, dat wil
zeggen na aftrek van beheers- en invorderingskosten, ten goede te laten komen aan de
bestemmingsreserve VPL.

Naast de openstaande vorderingen van het Vut-fonds kunnen nog ongeveer 100 deelnemers
aanspraak maken op een zogenaamde bonus-uitkering. Volgens de fpu-regeling hebben
deelnemers die in het geheel geen gebruik hebben gemaakt van de fpu-regeling bij
pensionering recht op deze bonus (ca. € 6.500). De betreffende deelnemers hebben geen
bezwaar gemaakt tegen de mededeling dat de uitbetaling van deze bonus bij pensionering
via ABP zal plaatsvinden. Ook bij deze schuldovername geldt dat het Vut-fonds bij de
overdracht aan ABP een financiële voorziening zal treffen waardoor alle uitkerings- en
beheerskosten volledig gedekt zijn en uw fonds ten aanzien van die bonusuitkeringen geen
enkel financieel risico loopt.
Ten slotte bevat de cessie en schuldovername ook een nog lopende gerechtelijke civiele
procedure met als inzet een bedrag van circa € 53.000. In die casus stelt een deelnemer dat
haar neveninkomsten ten onrechte in mindering zijn gebracht op haar fpu-uitkering. De
betreffende klager heeft er mee ingestemd dat ABP als procespartij in de plaats treedt van
het Vut-fonds. Net als bij de andere onderdelen is voor het bestuur Vut-fonds duidelijk dat
ABP ook bij deze casus geen enkel financieel risico mag lopen. Om die reden zal het Vut-
fonds bij de overdracht aan ASP ook ten behoeve van dit onderdeel een financiële
voorziening treffen waardoor alle kosten volledig zijn gedekt.

Opzegging uitvoeringscontract Vut-fonds-fBP
In het kader van de liquidatie van het Vut-fonds wil het bestuur van het Vut-fonds uw bestuur
formeel wijzen op de beëindiging van de contractuele relatie tussen Vut-fonds en ABP. Het Vut-
fonds heeft d.d. 12 januari 1992 onder kenmerk JFZ 95181JH, en gewijzigd bij overeenkomsten
van 19 februari 1998, 19 november 1998 en 25 april 2002, een overeenkomst met u gesloten over
uitvoering van aan het Vut-fonds opgedragen taken. Deze uitvoeringsovereenkomst regelt in artikel
18 dat partijen gerechtigd zijn de overeenkomst buiten rechte door middel van een aangetekende
brief te ontbinden onder meer indien de andere partij wordt ontbonden. Dat laatste zal ten aanzien
van het Vut-fonds binnen afzienbare tijd het geval zijn. Om die reden stelt het bestuur van het Vut-
fonds u dan ook bij deze brief formeel in kennis van de ontbinding van de met u gesloten
overeenkomst. Het exacte tijdstip van ontbinding is nog niet bekend. Dat hangt af van het tijdstip
waarop de vereffeningsperiode kan worden afgesloten met het overdragen van het batig saldo aan
ABP als ook de cessie van vorderingen en de schuldovername. Met die overdracht eindigt de
vereffening en houdt het Vut-fonds op te bestaan. Op dat moment eindigen ook de verplichtingen
uit de contractuele relatie tussen ABP en Vut-fonds.

Het bestuur van het Vut-fonds vertrouwt er op uw bestuur in voldoende mate te hebben
geïnformeerd en ontvangt graag uw schriftelijke bevestiging van aanvaarding van het hierboven
vermelde liquidatiesaldo, de cessie en de schuldovername.

Met vriendeijke roet,
Namen . estuur va et Vut-fonds in liquidatie.

Leôb-Jaa
Ambtelijk se etaris

/
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:::uwvenogenomte1even:: ::::::::Bijlage:2:::::

Bestuur

Postbus 4874, 6401 JP Heerlen

Stichting fonds vrijwillig vervroegd uittreden

overheidspersoneel

Mr. J.J.H. van Hulsen

Postbus 4874
6401 JP Heerlen

Onderwerp: liquidatie Vut-fonds

Geachte heer van Hulsen,

In het kader van de liquidatie van het Vut-fonds hebt u ons bij brief van 3 mei 2016 verzocht om formeel te

bevestigen dat de Stichting pensioenfonds ABP bereid is het liquidatiesaldo te aanvaarden. Verder hebt u ons

verzocht om formeel te bevestigen dat ABP kan instemmen met de door u voorgestelde cessie van vorderingen

en de overname van enkele door u nader aangeduide schulden. Daarbij hebt u als voorwaarde gesteld dat het

uiteindelijke resultaat van de door u over te dragen elementen moet worden aangewend ter financiering van

de zogenoemde voorwaardelijke inkoop VPL. Ten slotte hebt u ons in uw brief in kennis gesteld van de

ontbinding van de tussen Vut-fonds en ABP bestaande overeenkomst met betrekking tot de uitvoering door

ABP van de aan het Vut-fonds opgedragen taken.

Aan vaarden liquidatiesaldo, cessie en schuldovername
In uw brief geeft ii aan dat het Vut-fonds bij de overdracht van de schulden tevens een toereikende financiële

voorziening zal overdragen. Mede aan de hand daarvan hebben wij vastgesteld dat ABP met het aanvaarden

c.q. overnemen geen enkel financieel risico zal lopen. Verder hebben wij mede op basis van de statuten van

uw fonds geconstateerd dat uw bestuur als vereffenaar bevoegd is de vermelde overdrachten te doen en zijn

wij op basis van onze statuten bevoegd die te aanvaarden. Ten slotte hebben we aan de hand van uw verzoek

vastgesteld dat ABP, behoudens de door u als voorwaarde gestelde aanwending van het uiteindelijke resultaat

en de impliciete voorwaarde van het voldoen van de schulden, door de aanvaarding/overname niet door

andere voorwaarden wordt beperkt in zijn handelen.

Gelet hierop merk in namens het bestuur op dat ABP bereid is het bedoelde liquidatiesaldo te aanvaarden, en

daarnaast kan instemmen met de door ii voorgestelde cessie van vorderingen en de overname van enkele

door u nader gespecificeerde schulden. Het uiteindelijke saldo zullen we conform de door u gestelde

voorwaarde aanwenden.

Heerlen,
1juni2016

Ons kenmerk:
BB 16-69

E-mail:
nicole beuken@abp.eu

Telefoon:
045-717260

Uw kenmerk:
brief 3 mei 2016
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:::::::::J’:uwverrnogenornteieven::::::

Ontbinding uitvoeringsovereenkomst Vut-fonds-ABP
Wij hebben kennis genomen van de door u gemelde ontbinding van de tussen Vut-fonds en ABP bestaandeovereenkomst met betrekking tot de uitvoering door ABP van de aan het Vut-fonds opgedragen taken. Wijconstateren dat er na afsluiting van de vereffeningsperiode van uw fonds over en weer geen verplichtingenmeer bestaan uit hoofde van die overeenkomst.

Ik hoop u hiermee voTdoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

namens het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP,

mw drs NJM Beuken,

Algemeen directeur Bestuursbureau ABP
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Bijlage 3

Naar de stand van 30 april 2016 bedragen

de bezittingen liquide middelen 35.390.000
12 betalingsregelingen ter waarde van 80.559,99
15 faillissementen ter waarde van 38.842,76
toekomstige vordering procedure S. 53.015,40

de schulden aan bewaarder APG voor archiefkosten 86.000
bonusuitkeringen 700.000
procedure S. 53.015,40
VPL-premies gestort op rekening Vut-fonds 3.670.000

Aan ABP wordt gecedeerd om niet: diverse betalingsregelingen
diverse faillissementsvorderingen
toekomstige vordering S.

Aan ABP gaan over door schuldoverneming: schuld S.
bonusuitkeringen
archiefkosten
VPL-premies aan ABP

Aan ABP wordt overgemaakt 35.390.000
waarvan als voorziening voor terugstorting VPL-premies 3.670.000
(in mei al gerealiseerd)
waarvan als voorziening voor betaling archiefkosten 86.000
waarvan als voorziening voor S. ter afdekking risico ABP 80.000
waarvan als voorziening voor bonusuitkeringen 800.000
waarvan als voorziening voor kosten: 830.000
(te denken aan bestuurskosten, onvoorziene kosten bij afwikkeling
Vut-fondszaken, kosten externe accountant, beheers
en invorderingskosten)
waarvan als voorziening voor mogelijke toekomstige premievorderingen 1 .000.000
waarvan een bedrag als storting in de bestemmingsreserve VPL 28.924.000


